
 

Digitale vragenlijsten 

ROM (Routine Outcome Monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als uw zoon of dochter is aangemeld bij Karakter 
ontvangt u van ons een uitnodiging om een digitale 
vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten gebruiken we:  

 Voor diagnostiek in de intake fase 

 Om effecten van de behandeling te meten. Dit 
wordt ook wel ROM (Routine Outcome 
Monitoring) genoemd.  

 
Hoe werkt het? 
U krijgt voor de intakefase een aantal vragenlijsten om in 
te vullen. In de intakefase geven de antwoorden op de 
vragenlijsten een goed beeld van de problemen en helpt 
dit bij het stellen van een goede diagnose en behandeling.  
 
Na de intake ontvangt u iedere 3 tot 6 maanden een 
verzoek een vragenlijst in te vullen. Dit is meestal één lijst 
waarmee we het effect van de behandeling kunnen 
volgen. De vragen gaan vooral over de ontwikkeling en 
problemen van uw kind en uw gezinssituatie. Sommige 
doelgroepen ontvangen vaker vragenlijsten. Ook aan de 
leerkracht wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen, 
zodat de behandelaar inzicht krijgt in de situatie op 
school. 
 
Het invullen van deze vragenlijsten is in het belang van de 
behandeling en noodzakelijk voor alle kinderen die bij 
Karakter in behandeling komen.  
 
Naast het invullen van de vragenlijsten, kunt u grote 
wijzigingen in de situatie natuurlijk met de behandelaar 
van uw kind bespreken. 
 
Wat doet Karakter met de antwoorden? 

 Volgen hoe het met uw kind gaat. De 
behandelaar kan zien of de behandeling goed 
werkt, de klachten verminderen en waar nodig 
de behandeling aanpassen.  

 De kwaliteit van de zorg van Karakter volgen en 
verbeteren, zodat alle patiënten zo goed 
mogelijk geholpen worden. Door bij een grote 
groep kinderen en jongeren het beloop van 
klachten te meten, krijgen we zicht op de beste 
behandelmethode.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Financiers inzicht geven in het effect van de 
geboden zorg. Dit is voor hen belangrijke 
informatie om de zorg van Karakter te 
financieren. Natuurlijk gebeurt dit anoniem, dus 
zonder de persoonlijke gegevens van uw kind.  

 Karakter voert wetenschappelijk onderzoek uit 
om de diagnostiek en behandeling te verbeteren. 
Voor deze onderzoeken gebruiken we soms 
gegevens uit dossiers of de digitale vragenlijsten. 
In de wetenschappelijke artikelen die 
gepubliceerd worden over deze onderzoeken, 
zijn de gegevens nooit herleidbaar tot een 
persoon. Als u niet wilt dat de gegevens van u en 
uw kind voor wetenschappelijk onderzoek 
gebruikt worden, dan kunt u dit aangeven bij het 
secretariaat van Karakter. 

 
Wat moet ik doen?  
De vragenlijsten staan op internet in een beveiligde 
omgeving. U ontvangt van ons een mail met een korte 
uitleg over de vragenlijsten. Daarna krijgt u een mail met 
een link naar de vragenlijsten die voor u klaarstaan. U 
komt via de link direct in de vragenlijst. 
 
U kunt het invullen van de vragenlijsten altijd tussentijds 
onderbreken. Als u op een later moment weer verder wilt 
gaan met het beantwoorden van de vragen, kunt u opnieuw 
op de link in de mail klikken. U komt dan uit bij de vraag waar 
u gebleven was.  
 
Tijdens het invullen van de vragenlijsten kunt u maximaal 
één vraag terug klikken om uw antwoord na te lezen en 
eventueel aan te passen.  

 
Als er nieuwe vragenlijsten klaarstaan ontvangt u weer 
een nieuwe mail met link. U krijgt het verzoek om 
vragenlijsten in te vullen bij de intake,  daarna elke 3 tot 6 
maanden, en tenslotte bij afsluiting van de behandeling.  
 
Heeft u vragen? 
Stuur dan een mail aan effectmeting@karakter.com 

voor ouders 
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