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Samen leren en optimaliseren van zorg & behandeling met data vanuit herstelschaal I.ROC.

Routine Outcome Monitoring (ROM) is niet alleen een informatiebron bij Samen Beslissen, 
maar is ook behulpzaam in de interne leer- en verbetercyclus van teams. Essentieel daarbij is 
dat de uitkomstmaat informatief is voor cliënten en behandelaars. Op advies van 
cliëntvertegenwoordigers heeft GGz Breburg gekozen voor de Individual Recovery Outcomes 
Counter (I.ROC). De I.ROC meet (via 12 items) herstel op klinisch, maatschappelijk, 
functioneel en persoonlijk gebied. De Engelstalige variant van de I.ROC is ontwikkeld en 
gevalideerd vanuit Penumbra Schotland en vervolgens vertaald naar het Nederlands. GGz 
Breburg werkte mee aan validatie en bruikbaarheidsonderzoek in Nederland, en gebruikt de 
I.ROC inmiddels breed in de behandelpraktijk. Daarnaast worden de uitkomsten benut om op 
groepsniveau van te leren.

Trends op de I.ROC zijn geanalyseerd, gepresenteerd en worden periodiek besproken met 
teams als input voor hun verbetercycli gericht op optimalisatie van behandeling, herstel van 
cliënten en gepaste zorg. Op basis van deze ervaring is een dashboard ontwikkeld.
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• In de teams is interesse om op groepsniveau te leren van I.ROC data. 
• Uit analyses blijkt dat de I.ROC positieve trends in het herstel van cliënten laat zien. 
• Cliënten uit FACT-teams laten een significant verschil tussen de eerste twee metingen 

(gemiddeld 10 maanden tijdsverschil) op de I.ROC zien (p = 0.00; d = 0,16).  
• Herstel op I.ROC is groter bij het vergelijken van eerste met laatste metingen (d = 0,21). 
• Bij afgesloten behandelingen is dit herstel nog groter (d = 0,40). 
• Tussen teams zijn diverse patronen waar te nemen in de scores op de hersteldomeinen.
• De I.ROC resultaten zijn sinds begin 2020 ‘real time’ beschikbaar op teamniveau via een 

toegankelijk, visueel dashboard.

Het gebruik van (trends in) I.ROC uitkomsten leidt tot leerzame inzichten en geeft 
waardevolle input voor aanscherping van het aanbod per hersteldomein en is 
aanknopingspunt voor gepaste zorg. Up to date presentatie van uitkomsten voor teams via 
een toegankelijk dashboard helpt hierbij. 
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