
EasyROM App
EasyROM is producent en leverancier van de meest innovatieve service 

in de zorg op het gebied van Routine Outcome Monitoring (ROM), de 

EasyROM Apps. ROM is een methode om de effecten van een 

medische behandeling te meten met behulp van vragenlijsten. De 

huidige meetwijzen zijn sterk verouderd en meten niet op de juiste 

parameters. Daarnaast zijn de tools om te meten onhandig en 

ouderwets. Patiënten moeten inloggen op webbrowsers of soms zelfs 

nog papieren vragenlijsten invullen. EasyROM maakt ROMmen easy. 

De EasyROM App vragenlijsten zijn tot wel 600% korter. Ze worden in 

een beveiligde app op het mobiele apparaat gepresenteerd, zodat 

overal en altijd een ROM meting kan worden gedaan. EasyROM is veilig 

en medisch wetenschappelijk bewezen.

Eindelijk kan iedereen de medische 
behandeleffecten makkelijk en 
efficiënt zelf meten. 
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EasyROM Selfcare

De productlijn EasyROM Selfcare 

is de meest innovatieve manier 

om de klachtintensiteit te meten in 

een zelfzorgsituatie. Met 

wetenschappelijke 

nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid, is het mogelijk 

om concrete en duidelijke 

inzichten te krijgen in de 

zelfzorg-behandeling, zodat zelf 

bepaald kan worden of men op 

het juiste pad zit of niet.

EasyROM Pro

EasyROM Pro is speciaal 

ontworpen voor zorgprofessionals 

en onderzoekers die willen weten 

of de gekozen behandeling 

aanslaat. Het EasyROM app 

concept genereert betrouwbare is 

tuurnformatie. EasyROM app 

neemt als eertse afscheid van  

gedateerde en kostbare 

vragenlijsten en gebruikt de 

wetenschappelijk bewezen basis 

van Item Respons Theory (IRT).

EasyROM Custom

EasyROM ontsluit meer dan alleen 

ROM-metingen.               

EasyROM Custom Apps zijn alle 

mobiele apps, die gemaakt worden 

met het Modulaire App Framework 

EVAA. EVAA bestaat uit 100+ 

modules, die als bouwstenen 

fungeren in   een basis app. 

Hiermee configureert EasyROM 

een op maat gemaakte app met 

uw specifieke 

functionaliteits-eisen. 

EasyROM Confectie

Zijn uw wensen niet zo uitgebreid? 

Of wilt u een snelle start maken in 

uw mobiliseringstransitie en tevens 

profiteren van de wetenschappelijke 

nauwkeurigheid van EasyROM? 

Dan kiest u voor EasyROM 

Confectie Apps. Dit zijn mobiele 

zorgapps (ADHD, Eetstoornissen, 

Vragenlijsten, Bipolaire stoornissen, 

Crisis bij psychose, Cognitieve 

gedragstherapie). Dit bespaart u 

aanzienlijk veel tijd en geld.
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ROMMEN MADE EASY



Effectieve
Technologie 
voor eHealth 
Success
De premissen van EasyROM zijn state-of-the-art, de 

techniek volgt het ontwerp, waarbij privacy, 

schaalbaarheid, flexibiliteit en security vanaf het concept 

is meegenomen in ontwerp en ontwikkelbeslissingen. 

Hieruit is de meest moderne en bewezen technologie 

ontstaan, solide, robuust en toekomstbestendig. 

EasyROM App is opgebouwd uit modules van het EVAA 

Framework, ons unieke mobiele high-traffic zorg 

platform. EVAA is een modulair framework met 100+ 

verschillende modules in de categorieën medische 

modules; non-medische modules; enterprise/pro; 

connectivity; en wearables. EVAA maakt het mogelijk om 

apps op een gedegen, snellere en efficiëntere manier te 

lanceren.

EasyROM app is een hybride mobiele app: state-of-the-art met HTML5, CSS3 en Javascript. Het ondersteunt alle beschikbare moderne webstandaarden voor de User Interface 

en app ontwikkeling, zoals NativeScript, Ionic, REACT, BackBone, JQUERY, AngularJS, de koppelingen tussen systemen, zoals Koppeltaal, MedMij, HL7 FHIR, REST API. De backend 

draait op alle servers en alle systemen, Windows, Unix, Linux, ondersteunt alle databases, MongoDB, SQL Server, MySQL, PROGRESS, Oracle. EasyROM App is koppelbaar aan 

alle bestaande EPD’s, platformen en portalen die een API beschikbaar stellen. EasyROM app is veilig. Onze techniek is CE gecertificeerd en ISO27001 infrastructuur gecertificeerd. 

De VPN Tunnels, SSL verbindingen, Two Factor authentication, Applications Firewalls, zijn allemaal ondersteund. Hiermee voldoet EasyROM App aan NEN7510 eisen. In mei 

2018 treedt de GDPR in werking, EasyROM voldoet uiteraard ook aan deze eisen,¬¬Schaalbaarheid is met EasyROM App gegarandeerd met de ondersteuning van alle VPS, 

Co-Located en Managed Serveroplossingen, maar natuurlijk ook Amazon Web Services en Microsoft Azure. Met deze technieken schaalt EasyROM geruisloos op naar gelang 

de vraag van 100 of 10.000 actieve users.

De flexibiliteit wordt gefaciliteerd door de modulaire opbouw van EVAA. De Apps zijn vanaf skelet-app met portaal en dashboard volledig naar wens modulair op te bouwen. 

Al onze modules wordt continue geüpdatet naar de laatste besturingssystemen en apparaten waardoor upgraden en ondersteuning is geoptimaliseerd. Voor kernfuncties 

hoeven onze apps 1 keer ontwikkeld te worden waarna op multiplatform gepubliceerd wordt. Momenteel ondersteunt EVAA 9 mobiele app-platofrms: Amazon Fire OS, Android, 

BlackBerry 10, Firefox OS, iOS, Ubuntu, Windows Phone 8, Windows en Tizen. Doordat onze apps ook in RWA beschikbaar zijn, dekken EasyROM Apps 99% van alle (mobiele) 

platformen. De Security van EasyROM is door de flexibiliteit een strategisch speerpunt. Hierom gebruikt EasyROM high-tech hack-methodes, reverse-engineering om andere 

hack en crack technieken te weerstaan. Technische security maatregelen, zoals Token Generators voor Codes, SMS authentication, TouchID, FaceID, biometrische data, Single 

Sign On Active directory/LDAP, worden allemaal door EasyROM ondersteund. De logische security opties zoals een Private App Store, Enterprise Mobiel Management en Device 

Management zijn allemaal beschikbaar. EasyROM App functioneert in elke vorm, op elk platform, op elk device en in elke omgeving. EasyROM Apps verstoren uw huidige 

situatie niet. Het is een complementaire, revolutionaire innovatie die uw zorgdienstverlening naar de 21e eeuw brengt, met een wijde blik op de toekomst.
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