
Uw zorgverleners horen graag 
hoe het met u gaat en wat voor 
u belangrijk is, zodat ze u nu en 
in de toekomst nog beter kunnen 
helpen. Vul hiervoor de (online) 
vragenlijsten in die u van het 
ziekenhuis ontvangt.
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VERTEL 
HOE HET 
MET U 
GAAT



Door de PROM-vragenlijst (online) in te 
vullen, brengt u in beeld hoe het met u gaat, 
hoe u zich voelt en wat voor u belangrijk is. 
Uw zorgverlener kan de uitkomsten hiervan 
gebruiken om de zorg op uw behoeften af 
te stemmen en u nu en in de toekomst nog 
beter te helpen.

Wat is de PROM-vragenlijst?
PROM staat voor Patient Reported 
Outcomes Measures. In deze vragenlijst 
staan vragen over hoe het met u gaat 
en hoe u zich voelt. Bijvoorbeeld over 
pijn, vermoeidheid en uw emotionele 
toestand.

Waarom is dit belangrijk?
Als uw zorgverleners weten hoe het met 
u gaat, kunnen zij samen met u de zorg 
beter afstemmen op wat u wilt en nodig 
hebt. De vragenlijst geeft u daarnaast 
inzicht in hoe het met u gaat en wat u 
kan. Dit ondersteunt u bij het nemen 
van beslissingen in het ziekte- en 
behandelproces.

Hoe vul ik de vragenlijst in?
U krijgt de vragenlijst op verschillende 
momenten van uw arts of 
verpleegkundige: bij de start van de 
behandeling, tijdens en erna. U kunt de 
vragenlijst thuis invullen, bij voorkeur 
via internet.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden?
Uw antwoorden worden door uw 
ziekenhuis beveiligd bewaard en zijn 
inzichtelijk voor uw behandelend arts 
en/of verpleegkundige. De antwoorden/
resultaten kunt u samen met hen 
bespreken.

Vragen over de PROM-vragenlijst kunt u 
stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Meer weten over de PROM vragenlijst? Op nfk.nl/promprem vindt u 
onder andere een animatievideo en meer informatie.
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