Vragenlijst Breast
Clinic
Waardegedreven zorg

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Op de afdeling Breast Clinic vinden we het leveren van goede zorg
belangrijk. Maar wij vinden het nog veel belangrijker dat u na een
behandeling uw kwaliteit van leven terug krijgt.
In deze folder leggen we uit wat waardegedreven zorg inhoudt en
hoe de werkwijze is.

Wat is waardegedreven zorg?
Waardegedreven zorg is een manier van zorgverlening waarbij uw
wensen voorop staan. Dit betekent dat zorgverleners niet alleen
kijken wat de beste behandeling voor u is, maar ook rekening
houden met uw persoonlijke behoeften.
Bij waardegedreven zorg wordt met vragenlijsten bekeken hoe u de
zorg ervaart. Deze vragenlijsten worden ook wel met de afkorting
‘PROMs’ aangeduid. PROM staat voor ‘Patient Reported Outcome
Measures’.
De vragenlijsten geven aan hoe het met u gaat, zowel vóór, tijdens
en na de behandeling(en). Hoe functioneert u op lichamelijk,
psychisch, emotioneel, sociaal en maatschappelijk gebied. Hoe
ervaart u de uitkomsten van de behandeling(en)? Denk bijvoorbeeld
aan de beweeglijkheid van uw arm, pijn of het cosmetisch resultaat.
We vragen u om een aantal keren dezelfde digitale vragenlijsten in
te vullen. Zo kunnen we het resultaat van uw behandeling meten en
de zorg verder verbeteren.
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Vragenlijsten invullen
U ontvangt de vragenlijsten op de volgende momenten:
 Na eerste gesprek met uw behandelaar.
 Na zes maanden.
 Daarna jaarlijks zolang u voor controle bij de Breast Clinic komt.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20-30 minuten.

Werkwijze
U ontvangt per e-mail een uitnodiging om de vragenlijsten in te
vullen. Door op de link in de e-mail te klikken opent u de vragenlijst.
U vult de vragenlijst thuis in voordat u bij uw behandelaar op
controle komt. Uiteraard mag uw partner of een naaste u daarbij
helpen. Na het afronden van de vragenlijst kan uw behandelaar de
ingevulde vragenlijst inzien. U kunt ook altijd uw vragenlijsten
bekijken. Tijdens uw afspraak worden de resultaten van de
vragenlijst met u besproken.
Afmelden?

Wilt u zich afmelden, open dan de link die u ontvangt om de
vragenlijst in te vullen; daar vindt u ook een knop om af te melden.
Wilt u iemand anders afmelden in verband met een overlijden?
Stuur dan een e-mail naar de secretaresse van de afdeling
Oncologie: secr_oncologie@asz.nl

Vragen?
Als u nog vragen heeft over dit onderzoek dan kunt u op werkdagen
tussen 08.30-15.00 uur bellen met de mammacareverpleegkundigen via tel. (078) 654 14 61.
U kunt uw vragen ook mailen naar mammacare@asz.nl
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