
Dr. Caroline Terwee 
Dutch-Flemish PROMIS group 

VU University Medical Center 

Department of Epidemiology and Biostatistics 

PROMIS 
Een integraal systeem voor het meten van patient-

geraporteerde uitkomsten in de zorg 
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Patient Reported Outcomes Measurement Information System  

 

Initiatief van 6 US onderzoekscentra en de NIH (2004) 

 

Doel = onwikkeling van een valide en betrouwbaar 
meetsysteem waarmee op zeer efficiënte wijze patiënt-
gerapporteerde gezondheidsuitkomsten en welzijn gemeten 
kan worden bij volwassenen en kinderen 

 

 

 

www.nihpromis.org 

 

 

PROMIS 

http://www.nihpromis.org/


INHOUD 

Clinici en psychometrici hebben de handen ineengeslagen om alle 
bestaande PROs samen te voegen tot één gestandaardiseerd 
meetsysteem voor het meten van ervaren gezondheid en welzijn 
dan kan worden toegepast bij kinderen en volwassenen met 
verschillende aandoeningen. 

 

 

 

 

NIEUW 

METHODOLOGIE 

Door het gebruik van kwalitatief onderzoek en 
moderne psychometrische methoden (IRT en CAT) 
heeft PROMIS betere meeteigenschappen dan de 
bestaande PROs. 

Tevens is het klantvriendelijker en efficiënter. 



1. PROMIS bestaat uit een collectie van item banken 

 Grote serie vragen  (items) 

 Meten allemaal hetzelfde concept (unidimensioneel) 

 De concepten zijn generiek, dwz toepasbaar in alle 
(patiënten) populaties 

 

2. Alle items zijn gecalibreerd op dezelfde schaal met behulp 
van Item Response Theorie (IRT) methoden 

 

3. Uit een item bank kunnen vragen worden geselecteerd 
voor gebruik in onderzoek of in de klinische praktijk 

 Als vragenlijst 

 Als Computer Adaptieve Test (CAT) 

 

 

Het PROMIS meetsysteem 

item 

angst 



PROMIS conceptueel model 

Zelfgerapporteerde 
gezondheid 

Lichamelijke 
gezondheid 

Symptomen 

Functioneren 

Geestelijke 
gezondheid 

Affect 

Gedrag 

Cognitie 

Sociale 
gezondheid 

Relaties 

Functioneren 

Algehele gezondheid 



PROMIS item banken (1) 

Lichamelijke gezondheid 

Reacties op pijn 

Belemmeringen door pijn 

Vermoeidheid  

Lichamelijk functioneren 

Slaapstoornissen 

Problemen door slaapstoornissen 

Belemmeringen door pijn 

Vermoeidheid 

Lichamelijk functioneren – bovenste 
extremiteit 

Lichamelijk functioneren - mobiliteit 

Astma impact 

Volwassenen 

 

 

 

 

Kinderen 

 

 

 

 



Voorbeeld items 

Lichamelijk functioneren 



PROMIS item banken (2) 

Volwassenen 

 

 

 

 

Kinderen 

 

 

 

 

Geestelijke gezondheid 

Angst 

Depressie 

Boosheid 

Angst 

Boosheid 

Depressieve klachten 



PROMIS item banken (3) 

Volwassenen 

 

 

 

 

Kinderen 

 

 

 

 

Sociale gezondheid 

Vermogen om een aandeel te hebben in 
sociale rollen en activiteiten 

Tevredenheid met sociale rollen en 
activiteiten 

Gezelschap 

Emotionele steun 

Steun bij het verkrijgen en begrijpen van 
informatie 

Praktische steun 

Sociale isolatie 

Relaties met peers 



1. PROMIS bestaat uit een collectie van item banken 

 Grote serie vragen  (items) 

 Meten allemaal hetzelfde concept (unidimensioneel) 

 De concepten zijn generiek, dwz toepasbaar in alle 
(patiënten) populaties 

 

2. Alle items zijn gecalibreerd op dezelfde schaal met behulp 
van Item Response Theorie (IRT) methoden 

 

3. Uit een item bank kunnen vragen worden geselecteerd 
voor gebruik in onderzoek of in de klinische praktijk 

 Als vragenlijst 

 Als Computer Adaptieve Test (CAT) 

 

 

Het PROMIS meetsysteem 



Item Response Theorie (IRT) 

 Kenmerken van een op IRT gebaseerde vragenlijst: 

 Elke vraag heeft een eigen ‘lokatie’ op de schaal 

 De vragen zijn gerangschikt van ‘moeilijk’ naar ‘makkelijk’ 

 De afstanden tussen de lokaties van de vragen zijn bekend 

 Scores zijn op interval niveau in plaats van ordinaal niveau 

 

 Personen worden op dezelfde schaal geplaatst als items 

 

 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 



Voorbeeld IRT item bank 



Voorbeeld IRT item bank 

Nel Eva 

24 77 



1. PROMIS bestaat uit een collectie van item banken 

 Grote serie vragen  (items) 

 Meten allemaal hetzelfde concept (unidimensioneel) 

 De concepten zijn generiek, dwz toepasbaar in alle 
(patiënten) populaties 

 

2. Alle items zijn gecalibreerd op dezelfde schaal met behulp 
van Item Response Theorie (IRT) methoden 

 

3. Uit een item bank kunnen vragen worden geselecteerd 
voor gebruik in onderzoek of in de klinische praktijk 

 Als vragenlijst (short form) 

 Als Computer Adaptieve Test (CAT) 

 

 

Het PROMIS meetsysteem 



PROMIS short forms 

 Er zijn meer dan 70 PROMIS short forms ontwikkeld 

 Meeste 4,6 of 8 items 

 Short forms worden veel gebruikt in onderzoek 

 Short forms zijn vertaald in >15 talen 

 

 



Hoe werkt CAT? 

 Vragenlijsten worden afgenomen via de computer 

 De computer selecteert de vragen uit een item bank 

 De vragen die gesteld worden, worden steeds door de 
computer geselecteerd op basis van het antwoord op de 
vorige vraag (adaptief) 

 Na elke vraag maakt de computer een schatting van 
iemands score plus nauwkeurigheid 

 Wanneer de gewenste nauwkeurigheid wordt bereikt stopt 
de computer met vragen stellen (gem 3-7 vragen) 

 

Voorbeeld: www.assessmentcenter.net 

 

 

http://www.assessmentcenter.net/


Item bank  CAT 
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Lichamelijk functioneren 

Zwaar 
huishoudelijk 

werk 

Trappen 
oplopen 

Trap oplopen 

Opstaan 
uit stoel 

Opstaan 
uit bed 

Trap aflopen 

Opstaan 
van toilet 

Sokken 
aantrekken 

Sokken 
uittrekken 

In/uit 
auto 

Licht huishoudelijk 
werk 

Zitten  

Winkelen 

liggen 
staan 



CAT 
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Trap oplopen 

Opstaan 
uit stoel 

Opstaan 
uit bed 

Winkelen  

Piet 



Scoringsysteem PROMIS 

 Personen worden gescoord ten opzichte van de algemene 
bevolking 

 Gebruik van T-scores: gemiddelde algemene bevolking = 50 
(SD 10) 
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Voor- en nadelen PROMIS 

Voordelen: 

 

• Duidelijke unidimensionele concepten 

• Generiek 

• Duidelijke interpretatie 

• Goede meeteigenschappen 

• Dynamisch 

 

Nadelen: 

• Niet ziekte-specifiek 

• Ontwikkeld in Amerika 

• CATs nog niet makkelijk te implementeren 
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PROMIS in Nederland 

Vertaald in Nederlands/Vlaams: 

• Volwassenen: 17 item banken  

• Kinderen: 9 item banken 

 

Validatiestudies: 

• 10 validatie studies onderweg in verschillende 
patiëntengroepen en met verschillende item banken 

 

Short forms: 

• Van elke item bank nu minimaal 1 short form beschikbaar, plus 
Profile-29 

CAT: 

• Dutch-Flemish Assessment Center in oprichting 
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PROMIS in the Netherlands 
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cb.terwee@vumc.nl 
www.dutchflemishpromis.nl   

Contact 

mailto:cb.terwee@vumc.nl
http://www.dutchflemishpromis.nl/

