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Patient-Reported Outcomes (PROs) 

PROs are measurements of any aspect of a patient’s 
health status, evaluated from the patient’s 
perspective, without interpretation of the patient’s 
response by a clinician or anyone else 

 

Guidance for Industry. Patient-Reported Outcome Measures:  

Use in Medical Product Development to Support Labeling Claims.  

U.S. Department of Health and Human Services.  

Food and Drug Administration 2009. 

 

Voorbeelden: symptomen, functioneren, sociale participatie, 
kwaliteit van leven, etc. 
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Patient-Reported Outcomes (PROs) 

Focus = het meten van ervaren gezondheid 
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PROs 
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Patient-Reported Outcome Measures 
(PROMs) 

Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) zijn de 
meetinstrumenten die gebruikt worden om PROs te meten 

 

Vragenlijsten 
 

 

 

 

 

 



7 

Verwarring PROs en PROMs 

De term PRO wordt ook voor andere patiënt-gerapporteerde 
uitkomsten gebruikt: bv gedrag, tevredenheid  dit is niet waar 
de term PRO voor bedacht is 

 

De termen PRO en PROM worden veelal door elkaar gebruikt  
Dit leidt tot verwarring over concepten en meetinstrumenten 
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Gebruik van PROs en PROMs 

In onderzoek, om 

– effecten van interventies te meten 

– uitkomsten te voorspellen 

 

In de klinische praktijk, om 

– patiënten te screenen 

– patiënten te monitoren 

– de arts-patiënt communicatie te verbeteren 

– te helpen bij besluitvorming in zorg (shared decision making) 

 

Door verzekeraars, om  

– kwaliteit van zorg te meten 

– instellingen te vergelijken 
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  Er zijn veel vragenlijsten om hetzelfde concept te meten  

 Niet altijd duidelijk wat ze precies beogen te meten: 
 concepten vaag beschreven, conceptueel model ontbreekt 

 Niet altijd duidelijk wat het beste instrument is: kwaliteit 
 vaak onvoldoende onderzocht 

 Kwaliteit van vragenlijsten valt vaak tegen 
 (inhoudsvaliditeit, meetfout, responsiviteit) 

 Vragenlijsten zijn vaak lang  

 Vragenlijsten bevatten vaak irrelevante vragen 

 Interpretatie van scores is lastig 

 Scores zijn niet vergelijkbaar tussen vragenlijsten 

 

 

 

 

Uitdagingen PROMs 
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Ontstaan van PROMs 

Meeste PROMs ontwikkeld in de jaren ‘90 van de vorige eeuw 

door clinici, voor clinici 

met weinig kennis van instrument ontwikkeling en validering 

Het patiëntenperspectief werd voor het eerst in kaart gebracht 

 

Echter… 

Methodologie is verbeterd 

Eisen zijn strenger geworden 

 

Veel PROMs voldoen niet aan huidige standaarden 
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Vernieuwing 

  Betere methoden van instrument ontwikkeling 

 Kwalitatief onderzoek  

 Patiënten betrekken 

 Conceptueel model  

 

 IRT methoden 

 

 CAT 
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Combinatie = PROMIS 

Inhoudelijk 

Alle bestaande PROs 
samengevoegd 

Technisch 

IRT en CAT 
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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/


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 
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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 
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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 

 

 

 



Hoe werkt IRT? 

ϴ (theta)  = concept dat de item bank meet 
a   = discriminatief vermogen 
b  = item lokatie (moeilijkheid) 

Kans 
positief  

antwoord 
(“JA”) 

ϴ (concept, bv depressie) 

Vraag 1 Vraag 2 

Pi (q ) =
ea(q-bi )

1+ea(q-bi )
Item response functie: 

Elk item heeft een Item Characteristic Curve 

 

 

 

 



Voorbeeld IRT item bank 



Voorbeeld IRT item bank 

Nel Eva 

24 77 



1. PROMIS bestaat uit een collectie van item banken 
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van Item Response Theorie (IRT) methoden 

 

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


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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Meeteigenschappen PROMIS (1) 

Inhoudsvaliditeit: 

 

Relevantie en volledigheid van de items is goed onderbouwd 
op basis van: 

• Conceptueel model 

• Literatuuronderzoek alle bestaande PROMs 

• Focus groepen 

• Review en standaardisatie van vragen 

• Cognitieve interviews 
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Meeteigenschappen PROMIS (2) 

Betrouwbaarheid (test information curves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilkonis etal. Assessment 2011;18:263–283 
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Fries et al. J Rheumatol 2009;36:2061–6. 

Meeteigenschappen PROMIS (3) 

Meetfout 
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Meeteigenschappen PROMIS (4) 

Responsiviteit 

 
Fries et al. Arthritis Res Ther 2011:13:R1-47. 
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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 
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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 1 short form beschikbaar, plus Profile-29 

 

CAT: 

• Oriëntatie op CAT software en web-based applicatie 

 

 

 

 

 



Samenwerking nodig voor validatie in 
relevante patiëntengroepen 
 

Item banken die nog niet gevalideerd worden: 

 Boosheid (29) 

 Gezelschap (6) 

 Emotionele steun (16) 

 Steun bij het verkrijgen en begrijpen 

 van informatie (10) 

 Praktische steun (11) 

 Sociale isolatie (14) 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking gezocht 



Nederlands/Vlaamse PROMIS 

Volwassenen # items 

Boosheid                                      22  

Angst  29  

Depressie                              28 

Vermoeidheid                                  95 

Reacties op pijn  39  

Belemmeringen door pijn  40 

Lichamelijk functioneren                121  

Slaap stoornissen  27 

Problemen door slaapstoornissen  16 

Vermogen aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten  35 

Tevredenheid met sociale rollen en activiteiten  44 

Gezelschap  6 

Emotionele steun  16 

Steun bij het verkrijgen en begrijpen van informatie  10 

Praktische steun  11 

Sociale isolatie  14 

Global  10 

Total   563 

Kinderen # items 

Boosheid  5 

Angst   13 

Asthma  17 

Depressieve klachten  13 

Vermoeidheid  23 

Lichamelijk functioneren- 
Mobiliteit 

 23 

Lichamelijk functioneren- 
bovenste Extremiteit 

 29 

Belemmeringen door pijn  13 

Relaties met peers  15 

Total  151 
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cb.terwee@vumc.nl  

Contact 

mailto:cb.terwee@vumc.nl

