NETQ PROMs
INZICHT IN MEDISCHE EFFECTIVITEIT
DOOR DE OGEN VAN UW PATIËNT


utomatisch en routinematig patiënten benaderen
A
om online PROMs lijsten in te vullen.



verzichtelijke en flexibele rapportages van
O
de PROMs uitkomsten.



eettrajecten inrichten die naadloos aansluiten bij uw
M
zorglogistiek of zorgpaden.



I
nzicht krijgen in behandeleffecten op zowel individueel
als geaggregeerd niveau.



E
envoudig PROMs data aanleveren aan derde partijen in
het kader van externe benchmark zoals St. Miletus of LROI.



T
estotheek met PROMs vragenlijsten en
aandoening specifieke lijsten.



Zelf toevoegen van vragenlijsten mogelijk.


Kwaliteit en transparantie zijn steeds belangrijkere begrippen in het zorglandschap.
De patiënt wil zelf kunnen kiezen en die keuze wordt beïnvloed door ‘lijstjes’ in de media.
Naast het daadwerkelijk leveren van kwaliteit is de perceptie bij de patiënt dus minstens zo
belangrijk. NETQ PROMs is specialistische software waarmee u patiëntervaringen kunt meten
en deze informatie kunt inzetten om uw kwaliteit te borgen en te verbeteren.

WAT ZIJN PROMs?
PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn korte, eenvoudige vragenlijsten voor patiënten die inzicht
geven in de medische effectiviteit van geleverde zorg.
Zowel voor zorginkopers, instellingen en behandelaren
en patiënten klinkt steeds vaker PROMs als oplossing
om zorgverleners te ‘ranken’. Maar PROMs geven geen
directe informatie om zorginstellingen met elkaar te
vergelijken. Een juiste interpretatie en correctie middels
casemix variabelen is onontbeerlijk. De basis is wel een
representatieve en betrouwbare verzameling van de
gegevens onder patiënten. NETQ PROMs is hiervoor
speciaal ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring
met Routine Outcome Monitoring binnen de geestelijke gezondheidszorg. NETQ voorziet meer dan 26.000
behandelaren met 200.000 patiënten van slimme
software binnen de GGZ.

te vergelijken met gegevens uit uw branche via
de NOV of de benchmark van Stichting Miletus.
De inzichten uit de verkregen data zijn bruikbaar
in trajecten met zorginkopers en bieden een goede
basis voor terugkoppeling aan patiënten.

HOE KOMT DE DATA IN MIJN EPD OF ZIS?
NETQ PROMs is software die overal online benaderbaar is; bij de patiënt thuis via een beveiligd
webadres of op een PC of tablet in het ziekenhuis.
NETQ verzorgt indien gewenst een koppeling van
de monitoring software met uw EPD of ZIS waardoor
een integraal klantbeeld ontstaat. Voordeel is dat
patiëntgegevens slechts eenmalig ingevoerd
worden wat de kans op fouten reduceert.
BESCHIKBAAR BIJ NETQ: ORTHOPEDISCHE PROMs
•

Oxford Knie Score

GEBRUIKSVRIENDELIJK DASHBOARD

•

Oxford Heup Score

NETQ PROMs ontzorgt u volledig bij het benaderen
van de patiënten, het uitnodigen per e-mail, monitoren
van respons en het uitsturen van herinneringen.
NETQ regelt het logistieke proces en u krijgt een
gebruiksvriendelijk dashboard waarin u eenvoudig
de respons ziet en de resultaten kunt rapporteren.

•

HOOS

•

HOOS-PS

•

KOOS

•

VAS-pijn heup

•

VAS-pijn knie

•

Simple Shoulder Test

KWALITEITSMETING

ALGEMENE PROMS

Eenduidig meten met PROMs via NETQ levert gestandaardiseerde rapporten en data op die u kunt gebruiken binnen uw eigen praktijk of afdeling maar ook om

•

HADS

•

RAND36

•

CQ-index
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