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Patiëntenparticipatie

Tambuyzer, E. (2012). Eén verhaal, drie visies. Patiënten, familieleden en hulpverleners over participatie in 

de geestelijke gezondheidszorg. Leuven: KU Leuven. 



Veel vraag naar… 

• Organisaties die onderzoek financieren

• Onderzoeksorganisaties

• Wetenschappelijke tijdschriften 



Indien goed aangepakt is participatie een meerwaarde in onderzoek:

Nochtans…

1. Patiënten hebben het recht om te kunnen bijdragen aan onderzoek inzake 
hun aandoening

2. Patiënten hebben een doorleefde ervaring die de efficiëntie en waarde / 
relevantie van onderzoek kunnen verhogen 

3. Patiënten kunnen helpen bij het verspreiden van de resultaten bij een niet-
academisch publiek

4. Transparantie binnen onderzoek wordt verhoogd → betere manier om 
middelen te verkrijgen 



ervaringskennis 

praktijkkennis 

Wetenschap-
pelijke kennis 

complementariteit

Thomassina Borkman, 1976

“No matter how complicated the research, or how brilliant the researcher, patients 

and the public always offer unique, invaluable insights. Their advice when 

designing, implementing and evaluating research invariably makes studies more 

effective, more credible and often more cost efficient as well.” 

Professor Dame Sally Davies



Kwaliteitsvol en relevant 
onderzoek

ervaring

praktijk

onderzoek

“As healthcare professionals we mustn’t assume we know more than anyone else 

does! You have to recognise that other people are experts and accept that other 

people have skills that will make your project work.” (Swithenbank, 2010)



 Kwaliteit van het onderzoek (Skovlund, 2020)

▪ Is de taal / inhoud van bepaalde informatie voldoende toegankelijk bv. 
vragenlijsten, informatiebrochures? 

▪ Zijn de methoden geschikt om de doelgroep te bereiken?

▪ Zijn de vooropgestelde uitkomsten voldoende belangrijk voor de doelgroep?

▪ …

 Relevantie van het onderzoek (Skovlund, 2020)

▪ Identificeren van set van onderzoekstopics

▪ Onderzoek komt tegemoet aan de noden van doelgroep

▪ Meer gerichte inzet van middelen

▪ Verhogen kans toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten

▪ …

Patiënten houden de onderzoekers bij de les



PER FASE goed nadenken over: 

▪ doelstelling 

▪ type

▪ doelgroep 

▪ randvoorwaarden

▪ participatiemethoden

▪ evaluatie 

Dus participatie is zeker zinvol, tenminste als we  



The inclusion and activation of patients or public lay people as partners in the various
stages of the research process.

Research being carried out with of by members of the public rather than to about or 
for them.

Wat verstaan we onder patiëntenparticipatie in onderzoek?



Het gaat niet over datacollectie 
waar patiënten betrokken 
worden als deelnemer van een 
focusgroep…

onderzoekstopic

prioritering 

scope 

design 

methoden

rapportage

verspreiden resultaten 

Het gaat wel over patiënten als 
partner in het onderzoek in 
verschillende fasen. 



Types 
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Niveaus 

Consultation

Collaboration

User controlled reserach

hoogste niveau is niet

het beste

feedback altijd

belangrijk



interviews

surveys

shadowing / walkthrough

storytelling

focusgroepen 

co-design

adviesraad / stuurgroep

…

Methoden



Wie? 

Vaak aangehaalde kritiek ‘patiënten spreken vanuit hun 

eigen verhaal’ en kunnen het ‘ik-niveau’ niet overstijgen
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID

ervaring

ervaringskennis

E     ervaringsdeskundigheid

individueel

collectief 



Selectieproces

werving

via 
patiëntenverenigingen

via contactpersonen op 
de afdeling

selectie

motivatiebrief

 jury-gesprek



Methode voor het verbeteren van de zorg

• vanuit de ervaring (+ kennis en ideeën) van patiënten en 

zorgverleners

• in samenwerking met patiënten en zorgverleners

Experience based co-design 



Oorsprong in de ontwerp- en architectuurwereld

 Vertaald naar de gezondheidszorg (VK)

Gebaseerd op een narratieve methode (“story telling”)

Op zoek naar belangrijke momenten in zorgproces (“touchpoints”, + & -)

 Samen zoeken naar prioriteiten en oplossingen

Experience based co-design  





Shadowing

Shadowing allows collection of in-depth qualitative data 
concerning patients’ and their families’ subjective care 
experiences, as well as broader qualitative and quantitative 
evidence of how care pathways unfold in time and space within a 
network of care providers. Thus, the method may enable a more 
nuanced and organisationally aware conceptualisation of patient-
centredness, beyond the well-studied patient–doctor 
relationship, to include the structural and cultural factors that 
shape patient care experiences (eg, waiting times, ease of access 
to information, breakdowns in communication among 
practitioners, etc.).



1. Ervaringen verzamelen (observatie en gefilmde interviews)

2. Ervaringen delen en begrijpen (interviews en focusgroepen)

▪ Patient journey: Geen beschrijvingen van gebeurtenissen, maar de ervaringen van de gebeurtenissen: hoe 
voelde het?

▪ Touch points: sleutelmomenten

3. Uitwisselen en gezamenlijk prioriteren (focusgroepen)

4. Gezamenlijk verbeteren

▪ Co-design

▪ Vanzelfsprekendheid van de patiënt als partner

5. Successen vieren en evaluatie

EBCD: 5 fasen



 Stapsgewijze aanpak

 Patiënten betrokken van begin tot einde

 Patiënten en professionals meer “empowered” 

 Patiënten en professionals krijgen meer inzicht in mekaars perspectief 

 Leidt tot kwaliteitsverbetering in de praktijk

 Leidt tot cultuurverandering 

(Tsianakas, 2012; Robert, 2013)

Meerwaarde



 participatieve en democratische methode

 gezamenlijk leerproces waarbij kennis, ervaringen en ideeën van diverse belanghebbenden betrokken worden

▪ Ook aandacht voor stille stemmen

 relateert verschillende perspectieven van de stakeholders aan elkaar 

Uitgangspunt: elk perspectief kan slechts een deel van de werkelijkheid belichten

Doel: to prove and to improve!

Responsieve evaluatie: principes

Tineke Abma, 2006



 geen afstandelijke expert die op eigen kracht tot oordelen komt

 een facilitator van de dialoog

 interpretator van verhalen en betekenissen

 een educator die wederzijds begrip tot stand brengt

 een Socratische gids die vanzelfsprekendheden ter discussie stelt

Responsieve evaluatie: rol onderzoeker

Tineke Abma, 2006



kruisen van 

kennisvormen



 een vorm van actiegeoriënteerd onderzoek (PAR)

 onderzoekssubjecten zijn zelfreflectieve en samenwerkende actoren die het onderzoeksproces beïnvloeden

 elke stakeholder van het onderzoek wordt geacht “benefit” te halen uit het onderzoek

 door een continue participatie en dialoog (proces > resultaten)

 krachtgericht en eigenaarschap

➔Onzekerheden gezien inspraak stakeholders

Empowerment onderzoek 

Van Regenmortel, T., Steenssens, K. and Steens, R., 2016. Empowerment onderzoek: een kritische 
vriend voor sociaal werkers. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 25(3), pp.4–23. 



Topics 

• doelstellingen
• taken en rollen
• randvoorwaarden
• valkuilen en succesfactoren
• praktische organisatie
• opleiding en ondersteuning
• bekendmaking project



Do’s & Don’ts

le
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n
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1. Voorbereiding
2. Rekrutering deelnemers
3. Praktische ondersteuning
4. Groepscohesie
5. Combinatie methoden en tools
6. Verzekeren van wederzijds respect
7. Zoeken naar raakvlakken
8. Vermijden van uitval
9. Combineren van kennisbronnen





Tips voor succesvolle participatie 

• Een gedeelde visie op patiëntenparticipatie

• vermijden van tokenism

• samen uitwerken, bij voorkeur samen met alle stakeholders

• transparantie en openheid

• Draagvlak bij supervisoren

• voldoende middelen ter beschikking 

• Selectie van patiënten, familieleden, ervaringsdeskundigen

• duidelijkheid inzake het profiel

• meer dan één patiënt of naaste

• Voldoende ondersteuning van team

• Ifv ondersteuning patiënten en hun naasten



Faculteit Sociale Wetenschappen

Tips voor succesvolle participatie 

• Samenwerken als complementaire partners

• principes van gelijkwaardigheid

• patiënten en naasten van in het begin betrekken

• Duidelijke afspraken en richtlijnen

• verwachtingen (bv. nodige tijd) en rollen

• op voorhand doorsturen van documenten

• voorzien van terugkoppeling

• opleidingen nodig?

• Continuïteit en regelmaat

• frequentie overlegmomenten

• Praktische en andere randvoorwaarden

• vaktaal vermijden

• vergoedingen of andere manieren van waardering



Bezin eer je begint

doel type wie? klaar? hoe? evaluatie



Moet doordacht gebeuren, graag samen met patiënten / familieleden

 Patiëntenparticipatie altijd in functie van empowerment (geen doel op zich)

 Patiënten en hun naasten meest onderbenutte bron van expertise

 Complex, steeds maatwerk!

Maar…

▪ complexiteit is geen reden om er niet mee van start te gaan!



Meer informatie?

Eva Marie Castro: evamarie.castro@kuleuven.be



Vaardigheden van 

onderzoekers mbt

patiëntenparticipatie
Wannes Van Hoof



VAARDIGHEDEN VAN ONDERZOEKERS 

MBT PATIËNTENPARTICIPATIE

Wannes Van Hoof, PhD

wannes.vanhoof@sciensano.be



Participatie

Informeren

DelibererenProduceren

Co-creëren

Introductie



Messy by design

Wat is participatie?



Wetenschappelijke aanpak

Protocol

Onderzoeker

• Focus op de onderzoeksvraag

• Rigide aanpak

• Doel: meten en weten

Gecontroleerde omgeving

Participatieve aanpak

Samenwerking

Facilitator

• Focus op de deelnemer/ patient

• Creatieve aanpak

• Doel: zwevend

Ongecontroleerde omgeving

Rollen van een onderzoeker?



Participatie

Informeren

DelibererenProduceren

Co-creëren

Het wiel van participatie



Goede informatie is 

• Correct

• Neutraal (vragen ipv antwoorden)

• Gelaagd

• Divers

Goede informatie leidt tot meer

• Empowerment

• Autonomie

• Deliberatie

Informeren: onderzoeker als pedagoog



Participatie

Informeren

DelibererenProduceren

Co-creëren

Het wiel van participatie



Dialoog

• Gelijkheid

• Openheid

• Geheel is meer dan de som van de delen

Transparantie

• Perspectief/bias

• Eerlijkheid

• Incentives

Delibereren: onderzoeker als partner



Participatie

Informeren

DelibererenProduceren

Co-creëren

Het wiel van participatie



Uitkomst

• Gedeeld eigenaarschap

• Impact

➢ Gezamenlijk doel

Produceren: onderzoeker als ontvanger en promotor



Participatie

Informeren

DelibererenProduceren

Co-creëren

Het wiel van participatie



Participatie is overal

Participatie past in een groter geheel

• Verschillende stakeholders

• Andere rollen en taken

• Implementeren

Participatieve projecten hebben baat bij neutrale facilitatie

Co-creëren: onderzoeker als realisator



Participatie

Informeren

DelibererenProduceren

Co-creëren

Conclusie: Het wiel van participatie



Contact

Sciensano • Rue Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussels • Belgium

T +32 2 642 51 11 • T Press +32 2 642 54 20 • info@sciensano.be • www.sciensano.be 

Wannes Van Hoof • wannes.vanhoof@♠sciensano.be • +32 2 642 56 97



PAUZE
10.45 u. - 11.15 u.



Patiëntenparticipatie in de 

psychosociale oncologie, een 

patiëntenvereniging aan het 

woord



De meerwaarde en de rol van 

patiënten (vereniging) in onderzoek 

mbt psychosociale oncologie

Elke Stienissen



De meerwaarde en de rol van 

patiënten(verenigingen) in 

onderzoek m.b.t. 

psychosociale oncologie

-

Elke Stienissen

Voorzitter LVV, BHS 

patiëntencomité en PAWO



De rol van 

patiëntenorganisaties

1



Lymfklierkanker Vereniging

Vlaanderen vzw

(LVV vzw)



Voor (ex-)patiënten met een:

▪ hodgkinlymfoom

▪ non-hodgkinlymfoom

én hun dierbaren in Nederlandstalig België

Voor wie is LVV er ?



▪ informatie

▪ lotgenotencontact

▪ patiëntenparticipatie/belangenbehartiging

Wat bieden wij?



▪ Ziekte en behandelingen

▪ mantelcellymfoom en marginaal zone lymfoom

▪ DLBCL en folliculair lymfoom

▪ agressieve lymfomen

▪ cutane lymfomen

▪ CLL en zeldzame non-hodgkinlymfomen

▪ hodgkin- en nieuwe behandelingen non-hodgkin

▪ Nazorg

▪ Intimiteit en seksualiteit bij kanker

▪ Klinische studies

Informatie: symposia/webinars



▪ gratis brochure ‘Leven met lymfeklierkanker’ 

(co-creatie met Janssen)

▪ gratis brochures ‘CLL’, ‘DLBCL’ en ‘folliculair 

lymfoom’

▪ gratis brochures ‘immunotherapie’, 

‘cortisone’ en ‘neuropathie’

▪ gratis brochures over ‘coping’ (voor 

(jong)volwassenen en naasten)

▪ 4-maandelijkse nieuwsbrieven en 

tussentijdse  nieuwsflitsen naar onze leden 

maar ook naar zorgverleners en 

farmabedrijven

Informatie: brochures en nieuwsbrieven



▪ besloten facebookgroep : 320 

leden

▪ messenger

▪ telefoon

▪ e-mail

▪ ontspanningsactiviteiten

Lotgenotencontact

Gevoel van 

(h)erkenning



▪ Patiëntenparticipatie

▪ Enquêtes

▪ Getuigenissen

▪ Adviesraden 

▪ Belangenbehartiging bij

▪ patiëntencomité van de Belgian Hematology

Society

▪ Kom op tegen Kanker

▪ Stichting tegen Kanker

▪ Lymphoma Coalition

▪ CLL Advocates Network

Patiëntenparticipatie/

belangenbehartiging



▪ Ideaal om te weten wat er leeft bij patiënten

▪ Belangrijke onderwerpen

▪ intimiteit en seksualiteit

▪ vermoeidheid

▪ telemonitoring

▪ communicatie tussen zorgverlener – patiënt/shared decision making

▪ werk(hervatting)

▪ mentaal en cognitief functioneren

▪ Valkuilen: te veel enquêtes => enquêtemoeheid

Enquêtes



▪ Patiënten

▪ Leven met de ziekte

▪ Leven met de impact van behandelingen op de 

ziekte

▪ Patiëntenorganisaties/patiëntenexperten

Getuigenissen



Met farmabedrijven

▪ Deelnemers

▪ LVV-vrijwilligers als ‘patiëntenexpert’ die eigen 

ervaring overstijgen

▪ Leden van LVV: patiënten die uit eigen ervaring 

spreken

▪ Projecten 

▪ Telemonitoring voor CLL-patiënten

Adviesraden



▪ Ontstaan vanuit de nood van CLL-patiënten in 

watch&wait: na hun kankerdiagnose worden ze 

opgevolgd maar niet behandeld:

▪ Voelen weinig ondersteuning

▪ Emotioneel belastend

▪ Kans op succes: enkel als ook zorgverleners de nood 

zien en achter het project staan

▪ Paneldebat op de Clean Vision Summit op 14/06/2022

Telemonitoring-project



Niet alleen genezing maar ook de 

levenskwaliteit is belangrijk voor (ex-) 

patiënten en hun naasten



Patiënten
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▪ Niet elke aandoening heeft een patiëntenorganisatie bv. zeldzame 

aandoeningen

▪ Stem van de individuele patiënt is ook belangrijk

▪ Risico:

▪ Enkel vanuit eigen perspectief <-> eigen ervaringen overstijgen

▪ Oplossing: patiëntenadviesraden of overkoepelende organisaties 

betrekken

Individuele patiënten



Patiëntenadviesraden

in ziekenhuizen

3



▪ Opgericht binnen UZ Gent

▪ 20 à 25 leden

▪ Verwezenlijkingen

▪ Opmaak richtlijnen voor patiëntvriendelijk 

onderzoek

▪ Advies voor projecten

▪ Verwerking informatie van patiënten

▪ Onderzoek naar kanker

▪ Toestemmingsformulieren, apps of video’s  

▪ https://hiruz.be/pawo/

Patiëntenadviesraad voor wetenschappelijk 

onderzoek in UZ Gent (PAWO) 

https://hiruz.be/pawo/


• Bestaande patiëntenadviesraad: niet ad hoc opgericht

• Onmiddellijk aanspreekpunt

• Snelle werking

• Veel patiënten met verschillende aandoeningen

• Niet alleen kanker

• Maar bv. ook slechtziend of moeilijk te been: bekijken de zorg 

vanuit een ander perspectief

• Patiënten die het ziekenhuis en de zorg daar kennen

• Patiëntvriendelijk onderzoek => meer kans op financiële steun

• Wisselwerking: Onderzoekers die hun werking/projecten voorstellen

• bv. rondleiding biobank

Voordelen



Aandachtspunten
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▪ Betrek patiënten/patiëntenorganisaties/adviesraden zo vroeg mogelijk 

bij het onderzoek

➔ = participatie

➔ ≠ reviewing

▪ Praktisch

▪ Nederlandstalige documenten 

▪ Begrijpbaar: woordenlijst, schema’s, afbeeldingen

▪ Geef tijd ≠ last minute

▪ Verwerk de input in het onderzoek ≠ vrijblijvend advies

▪ Geef feedback

▪ hoe heb je het onderzoek aangepast?

▪ wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Aandachtspunten





Samenwerking tussen patiënten, 

zorgverleners en farmabedrijven is nodig 

om de psychosociale zorg te verbeteren. 



info.lymfklierkanker@gmail.com

Vragen

?

www.lymfklierkanker.be

LVV vzw, Stekkestraat 70, 2235 Houtvenne

Besloten contactgroep: Lymfklierkanker 

Vereniging Vlaanderen vzw



LVV vzw

Stekkestraat 70

2235 Houtvenne

www.lymfklierkanker.be

info.lymfklierkanker@gmail.com

RPR Antwerpen – afd. Mechelen

ON-nr.: 0656.940.121



Patiëntenparticipatie in de 

psychosociale oncologie, 

enkele projecten aan het 

woord



Patiëntenparticipatie in een Europees 

project: 

I Know How (werk en kanker)

Sylvie De Turck & Sieglinde Pletinck



I-KNOW-HOW
Behoud of hervatting van werk 

na de diagnose van kanker

83

Sylvie De Turck en Sieglinde Pletinck
Arteveldehogeschool



Gemeenschappelijke taal

werkgever

Werknemer
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I-K-H = Internationaal project

85



I-KNOW-HOW
• Strategie WP1 - Vlaanderen

86
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Fase 1 - Interviews

88

• Oproep kandidaten
• Observing partners – AZ Sint-Lucas en BZIO

• Social Media (Linked – Facebook)

• Via Lotgenotenorganisaties
• Vaak respons via netwerking

• Doel Interviews
• Noden?
• Verhalen vastleggen



Fase 1 - Interviews

89

• Methode
• Open interviews

• Topiclist
• Resultaten andere landen:

• Gelijkenissen
• Verschillen

• Ter info => pre-COVID
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Fase 3 - Cocreatie
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Fase 3 - Cocreatie
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• Methode
1. Versie 1.0 maken
2. Feedback in cocreatie 1
3. Versie 1.1
4. Feedback in cocreatie 2

5. …



Uitdagingen Covid-19 
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• Hoe aan nodige input komen?
• Hoe tool voorstellen digitaal?
• Minder vrijheden omwille van beperkt 

kunnen volgen kandidaten …



Digitale cocreatie

Voordelen Nadelen

• Toegankelijkheid – geen 
verplaatsingstijd

• Voldoende digitale skills aanwezig?

• Laagdrempeliger • Afstand (minder contact)

• Makkelijker te combineren in 
(werk)agenda

• Toch digitale drempel?

• Minder interactief

… …

94
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Bedenking

96

• Voldoende diverse groep werknemers?
• Voornamelijk vrouwelijke kandidaten
 Panel – tips?

• Veel gelijkenissen in verhalen – maar toch ook veel 
verschillen… 
=> Herkenbaar verhaal?



Patiëntenparticipatie bij onderzoek 

rond stoelgangsproblemen bij 

endeldarmkanker overlevers

Eva Pape



Patiëntenparticipatie bij onderzoek rond 
stoelgangsproblemen bij endedarmkanker
overlevers

Eva Pape, RN, MSC, PhD

Verpleegkundig specialist digestieve oncologie/onderzoeker UZ Gent
@Evapape3



LARS 1:
Onderzoek naar laag anterior

resectie syndroom

LARS PROJECT101 /



Gebaseerd op 

Keane et al., 

2020

LARS



Onderzoek LARS

LARS PROJECT103 /



Onderzoek LARS

104

 



Onderzoek LARS
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Nu… LARS2!

LARS PROJECT106 /



LARS² project

107 / LARS PROJECT



FASE 1: ontwikkelen educatiemateriaal

LARS PROJECT108 /



Stakeholdersmeeting

Doel: bepalen focus brochures

Uitdaging: COVID-19 dus vooral online

LARS PROJECT109 /



Educatiebox

LARS PROJECT110 /



Stakeholdersmeeting brochures

Doel: bepalen inhoud brochure

Uitdaging: COVID-19 dus vooral online

LARS PROJECT111 /



Boekje ‘LARS de panda’ voor (klein)kinderen van 
patiënten met LARS

LARS PROJECT112 /



LARS-kookboek

113 / LARS PROJECT



FASE 2 ontwikkelen, implementeren en 
evalueren van het verpleegkundig 
spreekuur LARS

LARS PROJECT114 /



Stakeholdersmeeting

Doel: bepalen timing spreekuur

LARS PROJECT115 /





Stakeholdersmeeting

Doel: bepalen inhoud spreekuur

LARS PROJECT117 /



Verpleegkundig spreekuur

LARS PROJECT118 /

571030 081A92



Verpleegkundig spreekuur na chirurgie

119 / LARS PROJECT



Verpleegkundig spreekuur na chirurgie: evaluatie

120 / LARS PROJECT



Patiëntenparticipatie bij patiënten 

met palliatieve noden nu of later

Anne-Lore Scherrens



Patiëntenparticipatie in 
onderzoek 

Anne-Lore Scherrens

Research Day 

28 juni 2022

122

Personen met palliatieve zorg noden



Mooi en 
betekenisvol 
levenseinde voor 
elk

Waarom?

Betere 
implementatie, 
hogere kans op 
duurzaamheid

Voorkeuren, 
wensen en 
noden

Betere 
kwaliteit van 
het project

Interventie meer geschikt en 
afgestemd op 
(palliatieve zorg) noden

Meer kwaliteitsvolle en 
persoonsgerichte (palliatieve) 
zorg voor personen met 
(palliatieve zorg) noden

Meer kans op 
financiering 

Meer 
zorgtevredenheid en 
hogere levenskwaliteit
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125

Intervention Mapping Protocol (stappen 1-4)

Participatieve benadering

Interviews (stappen 1-2)

Vragenlijsten (stappen 1-2)

Brainstormsessies (stappen 1-4)

CONSULTATIE

CO-CREATIE
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Hoe?

Doelgroep definiëring

Inclusie- en exclusiecriteria

Rekruteringsproces

Organisaties + individuen

Brainstormsessies

2 individueel + 1 groepssessie

Aangepast materiaal

Face to face of telefonisch

Voorkeuren participant

Aangepaste duur

Tijdens sessie: leidraad

Tijdens sessie: orden ideeën

Elke sessie: verslag

Elke sessie: samenvatting

Audio-opname / notulist

Eenvoudige slides
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Interviews werden afgenomen en vragenlijsten ingevuld met personen met ongeneeslijke kanker = CONSULTATIE

Interviews – 29 -> 25 personen met ongeneeslijke kanker

Vragenlijsten – 135 -> 80 personen met ongeneeslijke kanker

Drop-out na contact met OZ’er (n=4)

Drop-out na contact met arts/vpk (n=27)

Drop-out na contact met OZ’er (n=20)

Vragenlijsten onvolledig (n=8)

→ 4 maanden 

→ 6 maanden 
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Interviews en vragenlijsten werden afgenomen/ingevuld met personen met ongeneeslijke kanker = CONSULTATIE

Interviews – 29 -> 25 personen met ongeneeslijke kanker

Vragenlijsten – 135 -> 80 personen met ongeneeslijke kanker

Drop-out na contact met OZ’er (n=4)?

Drop-out na contact met arts/vpk (n=27)

Drop-out na contact met OZ’er (n=20)?

Onvolledige vragenlijsten (n=8)?

Drop-out = 15 - 20%
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Mijn Zorg Mijn Stem werd samen met belangrijke anderen ontwikkeld via brainstormsessies = CO - CREATIE

Leden van Kom Op Tegen Kanker, 

Federatie PZ Vlaanderen, 

Domus Medica (n=3)

Hoofdonderzoeker

Artsen (n=2)

Personen met kanker (n=4)

Palliatief verpleegkundigen (n=2) Onderzoekers (BE + NL) (n=7)

Mantelzorgers (n=4)
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Mijn Zorg Mijn Stem werd samen met belangrijke anderen ontwikkeld = CO - CREATIE

Personen met kanker (n=4)

47 - 64 jaar
Voorkennis over PZ (n=3)
Min of meer positief tov PZ (n=4)
Ongeneeslijke kanker?

Drop-out? 
1 iemand enkel schriftelijke FB 2e en 3e

sessie wegens gezondheidstoestand

1

3

Via werkgroep hersentumoren (n=2) 
Via sociale media kanalen (n=2)

9 maanden
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Mijn Zorg Mijn Stem werd samen met belangrijke anderen ontwikkeld = CO - CREATIE

22-69 jaar
Naasten hadden verschillende types kanker
Voorkennis over PZ (n=3)

Drop-out? 
1 Mantelzorger nam enkel deel aan eerste 
sessie

0

5

Via werkgroep Hersentumoren (n=1)
Via persoonlijk netwerk OZ’ers (n=1)
Via sociale media kanalen (n=3)

Mantelzorgers van personen met 

kanker (en PZ noden) (n=5)
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9 maanden



Meerwaarde is gebleken

Voor programma(materialen)

Voor (alle!) deelnemers

Voor praktijk
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“Ik ben oprecht blij dat ik 
hierover met jou kon praten 
ook al was mijn inbreng zo 
miniem…”

Tijd en middelen Meerwaarde
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Participatief OZ met 
personen met palliatieve zorg noden 

CHALLENGES EN TIPS



CHALLENGES
134

EC aanvraag en 
goedkeuring

Tijd en vereiste 
expertise

Taboe rond PZ

Korte 
levensverwachting

(cfr. drop-out)

Heterogene groep? 
Minderheidsgroepen?

Beperkt bewustzijn?

Gevoel van 
incompetentie + 

onmacht?
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Eén taal

Respect en 
vertrouwen

TIPS
Rekruteringsfase

Brainstormsessies

Sneeuwbalmethode

Vooroordelen

KOTK, PAWO UZ Gent, 
patiënten 

verenigingen…

Pall. eenheid, pall. 
netwerk, pall. 
dagcentrum

Afspraak volgens 
zijn/haar voorkeuren

Gebruik duidelijke 
voorbeelden

Professionele relaties

Vraag 
feedback  

Koppel terugNadien

Begeleiden + 
actief betrekken



BEDANKT!
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LUNCH
12.30 -13.30 u.



Workshop 

Patiëntenparticipatie en 

patiëntgerichtheid: 

onlosmakelijk verbonden?
Isabel Weemaes



PATIËNTENPARTICIPATIE EN PATIËNTGERICHTHEID: 

ONLOSMAKELIJK VERBONDEN?

Workshop Research Day CHI - Gent
28/06/2022

Klikken om tekst toe te 

voegen



Patiëntgerichtheid

140 / oktober 2014



WAT KOMT ER BIJ JULLIE OP BIJ HET BEGRIP “PATIËNTGERICHTHEID”? 

141 / oktober 2014



WAT KOMT ER BIJ MIJ OP BIJ HET BEGRIP “PATIËNTGERICHTHEID”? 

142 / oktober 2014



Veel items in het nieuws en op sociale media

Op alle websites van zorgvoorzieningen en-organisaties in de missie en of de visie?

Patiëntenraden (en of- commissies), bewonersraden, gebruikersraden, 
tevredenheidsbevragingen, (opleidingen) ervaringsdeskundige kennis in projecten, patient
empowerment VZW, VPP, leerstoel… om patiëntgerichte zorg te bevorderen

Welke initiatieven kunnen jullie nog bedenken? 

PATIËNTGERICHTE ZORG = “HOT TOPIC”

28/06/2022



Veel items in het nieuws en op sociale media

Op alle websites van zorgvoorzieningen en-organisaties in de missie en of de visie?

Patiëntenraden (en of- commissies), bewonersraden, gebruikersraden, 
tevredenheidsbevragingen, (opleidingen) ervaringsdeskundige kennis in projecten, patient
empowerment VZW, VPP, leerstoel… om patiëntgerichte zorg te bevorderen

Welke initiatieven kunnen jullie nog bedenken? 

PATIËNTGERICHTE ZORG = CONSENSUS

28/06/2022



De patiënt centraal: wat betekent dat eigenlijk? | medischcontact

PATIËNTGERICHTE ZORG = CONSENSUS

28/06/2022

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/de-patient-centraal-wat-betekent-dat-eigenlijk.htm


PATIËNTGERICHTE ZORG = CONSENSUS?
Of misschien toch niet helemaal?

28/06/2022



PATIËNTGERICHTE ZORG = CONSENSUS?
Of misschien toch niet helemaal?

28/06/2022



PATIËNTGERICHTE ZORG = CONSENSUS?
Of misschien toch niet helemaal?

28/06/2022

Patiëntgerichtheid = containerbegrip
• Vele subthema’s

• Patient empowerment

• Participatie en de participatieladder

• Relaties

• Macht

• Communicatie

• …

• Spanning en tegenstrijdigheid

• Definitie?

• Individueel

• Collectief



PATIËNTGERICHTE ZORG = CONSENSUS?
Uit conflict en spanning komt wijsheid

28/06/2022



PATIËNTGERICHTE ZORG
Begint met je bewustzijn van eigen oordelen

en preconcepties

28/06/2022

Groepjes van 3 mensen
• Die je totaal niet kent!

Deel met elkaar een persoonlijk verhaal van patiëntgerichte en
niet- patiëntgerichte zorg

Wat maakt dit voorbeeld voor jou patiëntgericht of niet
patiëntgericht?
• Denken jouw groepsgenoten daar anders over?

• Beïnvloedt jouw beroep/ functie/ persoonlijke situatie hoe je tegenover
patiëntgerichtheid staat?

• Kan je je voorstellen dat iemand de volledig tegenovergestelde visie heft?



EEN CONCEPT VAN PATIËNTGERICHTE ZORG



EEN CONCEPT VAN PATIËNTGERICHTE ZORG

28/06/2022

Zoals de patiëntencommissie het hanteert voor de beoordeling
van psychosociale onderzoeks- en zorgprojecten bij KOTK
• Niet de weg en de waarheid…

• Concept op basis van uiteenlopende, soms zelf tegenstelde verhalen

• Afgetoetste met de 1ste cohorte van de online patiëntencommissie van Kom
op tegen Kanker (december 2018)

• Zoeken naar gemeenschappelijke noemers, “dimensies” van
patiëntgerichtheid

• Basis van de vragenlijst die door de commissie wordt gehanteerd om
onderzoek en projecten te beoordelen

Patiëntencommissie heeft beslissingsrecht. Indien een project niet
voldoende patiëntgericht is, is het onontvankelijk



EEN CONCEPT VAN PATIËNTGERICHTE ZORG

28/06/2022

AANBOD

Vraaggestuurd (er is een nood bij de patiënt en zijn naasten, zij
nemen dat zelf ook waar – maar zij moeten het niet noodzakelijk
zelf bedacht hebben)

Aanbod sluit aan bij de nood van een patiënt en zijn naasten

ZORG OP MAAT

Aandacht voor de patiënt als individu

Aandacht voor verschillende (kwetsbare) groepen/ gelijke toegang
tot zorg



EEN CONCEPT VAN PATIËNTGERICHTE ZORG

28/06/2022

(KOSTEN)EFFICIENTIE EN FINANCIEEL EVENWICHT

Rendement (alle kosten/ baten – ook niet financiële)

Betaalbaarheid voor de patiënt

Betaalbaarheid voor de maatschappij

ORGANISATIE

(Emotionele) belastbaarheid van patiënt en zijn systeem

Mogelijkheden van de patiënt



EEN CONCEPT VAN PATIËNTGERICHTE ZORG

28/06/2022

SAMENWERKING (NAADLOZE ZORG)

Tussen verschillende zorgverlening
• Binnen de organisatie/ instelling

• Transmuraal

COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING

Bekendmaking (begrijpelijk)

Verspreiding



EENZELFDE CONCEPT VOOR ZORG EN ONDERZOEK

28/06/2022

Vertrokken vanuit het idee dat verschillende concepten van
patiëntgerichtheid nodig waren

Uiteindelijk besloten dat dezelfde dimensies van toepassing zijn
• Onderzoek heeft de ambitie de zorg van morgen vorm te geven

• Soms bepaalde dimensies die voor een onderzoek niet van toepassing zijn,
maar dit geldt ook voor andere projecten. Patiëntvertegenwoordigers
hebben hier geen moeite mee.



PATIËNTENPARTICIPATIE LEIDT TOT PATIËNTGERICHTER ONDERZOEK
(EN ZORG)?

28/06/2022

Volmondig ja vanuit het standpunt van Kom op tegen Kanker
(selectie en financiering van projecten)

Weten dat die een heel belangrijk criterium is voor financiering

Nuttige feedback tussen verschillende stadia

Mogelijkheid tot bijsturing

Diverse standpunten

Begrijpelijke taal blijf aandachtspunt

Evolutie in projecten!



SUCCESFACTOREN VAN PATIËNTENPARTICIPATIE?

28/06/2022

Zie het als een gesprek, een dialectisch of meerstemmig proces,
niet als een bedreiging. De meerwaarde zit in het proces.

Duidelijk omlijnde opdracht waar patiënten (en naasten) ook
geïnteresseerd in zijn

Afspraken over uitkomsten (wat gebeurt er met de input)

Ondersteuning bij het uitvoeren van de opdracht (opleiding,
gepaste vergoedingen…)



HOE VERTALEN NAAR ONDERZOEK
Een voorbeeld



HOE VERTALEN NAAR ONDERZOEK?

28/06/2022

https://kce.fgov.be/nl/publicaties/rapporten-per-thema/focus-op-
de-betrokkenheid-van-patienten-bij-kce-onderzoek

Denk aan de 5 journalistieke vragen:
• Wat? Waarom? Hoe? Wanneer? Wie?

Een warme oproep!

https://kce.fgov.be/nl/publicaties/rapporten-per-thema/focus-op-de-betrokkenheid-van-patienten-bij-kce-onderzoek


VRAGEN OF OPMERKINGEN

Laura Deckx

laura.deckx@komoptegenkanker.be

Ine Doperé

ine.dopere@komoptegenkanker.be

mailto:laura.deckx@komoptegenkanker.be
mailto:Ine.dopere@komoptegenkanker.be


DANK VOOR UW AANDACHT!



PAUZE
14.15 - 14.45 u.



Panel 

Patiëntenparticipatie en 

patiëntgerichtheid: 

onlosmakelijk verbonden?
Isabel Weemaes (Kom op tegen Kanker), 

Wannes Van Hoof (Sciensano),

Eva Pape (UZ Gent),

Diane Mandelings (Kom op tegen Kanker: lotgenotenwerking), 

Sofie Prikken (Kinderoncologie, UZ Leuven),

Elke Stienissen (voorzitter Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw en chair BHS patient committee)



Mentimeter



Mentimeter



Panel

Hoe kunnen we de brug maken tussen patiënten (familie) en 

het tot stand komen van onderzoek? 

Ook voor specifieke groepen: kinderoncologie, palliatieve 

patiënten,…



Panel

Van patiëntenparticipatie naar familieparticipatie?



Bedankt voor jullie komst en 

medewerking aan de Research Day!


