
Opzet van validatie studies van PROMIS item banken 
 
Doel 
Validatie van de één of meer DF-PROMIS item banken bij Nederlandse (patiënten)groepen om deze 
banken uiteindelijk als computer adaptieve test (CAT) te kunnen toepassen in patiëntenzorg en 
wetenschappelijk onderzoek . 
 
Design 

 Cross-sectionele studie (eenmalige meting) of longitudinale studie (idem, aangevuld met een 
follow-up meting) 

 Onderzoekspopulatie (bv patiëntengroep) die representatief is voor de populatie waarin de 
betreffende PROMIS item banken in de toekomst gebruikt zullen worden 

 N ≥ 1000 

 Afname van 1 of meer complete item banken (alle items)  

 Aanvullende dataverzameling 
o Demografische variabelen en comorbiditeit (conform Nederlandse standaardset en zo 

mogelijk conform een Amerikaanse dataset verzameld in een vergelijkbare 
onderzoekspopulatie) 

o Belangrijkste patiëntenkenmerken (zo mogelijk conform een Amerikaanse dataset verzameld 
in een vergelijkbare onderzoekspopulatie en verder zelf te definiëren) 

o 1 of meer “legacy” instrumenten (meest gebruikte / best gevalideerde PROs in betreffende 
onderzoekspopulatie) 

 
Procedure 

 De patiënten worden benaderd per e-mail of brief.  

 Patiënten worden gevraagd eenmalig een vragenlijst in te vullen: online via persoonlijke 
inlogcode voor toegang tot een beveiligde website of op papier. 

 
Statistiek 

 Assumpties van het onderliggende IRT model (unidimensionaliteit, lokale onafhankelijkheid, 
monotociteit) kunnen worden onderzocht m.b.v. confirmatieve factor analyses en tests ontleend 
aan de Item Response Theorie (IRT)  

 Fit van het onderliggende IRT model kan worden onderzocht door Item Characteristic Curves te 
schatten (“item moeilijkheid” en “het discriminerend vermogen”) 

 Differential Item Functioning” (DIF) kan worden onderzocht om te kijken of de Nederlandse en 
de Amerikaanse item banken vergelijkbare item parameters hebben. Om DIF te kunnen 
onderzoeken is een vergelijkbare Amerikaanse dataset nodig verzameld in een vergelijkbare  
onderzoekspopulatie. 

 Construct validiteit kan worden onderzocht door PROMIS scores te correleren aan scores op het 
“legacy” instrument. 

 Bij een longitudinaal design kan responsiviteit worden onderzocht door veranderingen in 
PROMIS scores te correleren aan veranderingen in scores op het “legacy” instrument. 

 
Voorwaarden 

 Tijd / personeel om dataverzameling op te zetten en uit te voeren 

 Bij voorkeur digitale methode van dataverzameling 

 Statistische ondersteuning (of onderzoeker die de analyses zelf kan doen) 

 Methodologische begeleiding vanuit DF-PROMIS groep 

 Onderzoeker die het artikel gaat schrijven 

 Geld (subsidie) voor dataverzameling, statistische ondersteuning en methodologische 
begeleiding 



Opmerking 
Dit soort validatieonderzoek met vragenlijsten is in de regel niet WMO-plichtig, maar het is 
verstandig dit door een METC per brief te laten bevestigen. 
 


