Patient Reported Outcome Measures (PROMs)
PROMS is de Engelse afkorting voor vragenlijsten om
uitkomsten van zorg bij patiënten te meten. Uitgebreide info
vindt u op www.nefrovisie.nl/info-proms en op www.nvn.nl.
Wij hebben u gevraagd de PROMS vragenlijst in te vullen voor
het jaargesprek, dit is uiteraard op vrijwillige basis. De
vragenlijst gaat over kwaliteit van leven en lichamelijke klachten
die u mogelijk ervaart. Met deze vragenlijst kunt u zichzelf
voorbereiden op het jaargesprek en gerichte vragen aan de
nefroloog stellen. De uitkomsten van de vragenlijst geven een
beter inzicht in uw algehele gezondheid wat kan helpen bij uw
behandeling.
Op de dialyseafdeling kan de verpleegkundige u een voorbeeld
vragenlijst en antwoordoverzicht laten zien.
Het invullen van de vragenlijst kan op uw telefoon, tablet of
computer en duurt ongeveer 10 min. U ontvangt hiervoor een
informatiebrief met inlogcode. Als u de brief kwijt bent ontvangt
u een nieuwe. In verband met de verwerking en voorbereiding
van het jaargesprek vragen wij u om de vragenlijst ongeveer
een maand voor het jaargesprek in te vullen.
Uiteraard kunnen familieleden of naasten u helpen met het
invullen van de vragenlijst. Indien u dat wenst kunt u ook een
verpleegkundige om hulp vragen.
Na het invullen krijgt u een link waarmee u het
antwoordoverzicht kunt downloaden. Ook kunt u uw mailadres
invullen, zodat deze link naar uw e-mailadres wordt gestuurd.
Na het versturen van de link wordt uw e-mailadres direct
verwijderd. De secretaresse haalt uw antwoordoverzicht op uit
het beveiligde centrumportaal en zet het vervolgens in uw
medisch dossier. Uw nefroloog en verpleegkundige bespreken
deze vervolgens met u tijdens het jaargesprek.
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Uw antwoorden worden anoniem verwerkt door Nefrovisie (het
kwaliteitsinstituut voor de nefrologie).De ingevulde vragenlijsten
van u en andere patiënten geven het nierzorg behandelteam
een beeld van de geleverde zorg. Jaarlijks ontvangen de
nefrologen een rapport waarin onze resultaten worden
vergeleken met andere dialysecentra. Op deze manier kunnen
zij altijd de zorg blijven verbeteren.
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