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Programma

1. Voorwoord door mevr. dr. G. De Brabanter –
voorzitter Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

2. Prof. Dr. A. Van Hecke – toelichting bij het 
Centre of Excellence Patiëntenparticipatie 

3. Toespraak door dhr. J. Vandeurzen – Vlaams 
minister van Welzijn, Gezondheid & Gezin

4. Nabeschouwing door de heer P. Vanthemsche –
voorzitter Wit-Gele Kruis Vlaanderen

5. Receptie
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Voorwoord door mevr. dr. G. De Brabanter –
voorzitter Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen
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Prof. Dr. A. Van Hecke en prof. Dr. S. Verhaeghe –
toelichting bij het Centre of Excellence 

Patiëntenparticipatie 



Centre of excellence 

Patiëntenparticipatie

15 juni 2018 
Academische zitting Wit Gele Kruis Vlaanderen

Prof. dr. Ann VAN HECKE, Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Sofie VERHAEGHE, Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Gent
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Verklaring van Alma Ata, WHO, 1978

“The people have the right and duty to participate individually and collectively in 

the planning and implementation of their health care”
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▪ Wet op de Patiëntenrechten (2002)

▪ Input van patiëntenverenigingen (Vlaams Patiëntenplatform, …)

▪ Veel projecten in zorginstellingen rond patiëntenparticipatie op 

verschillende niveaus (micro, meso, macro) - accreditering

▪ Gedrevenheid van patiënten om te participeren vanuit een gedrevenheid 

om kwaliteit van zorg te verbeteren en om extra lijden te voorkomen

▪ Toename Voice of Customer → Voice of Patients (o.a. PREMs, PROMs)

▪ Toenemende hoeveelheid aan (wetenschappelijke) literatuur

Toenemende aandacht voor patiëntenparticipatie
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(Cullum et al. 2007)

Toenemende aandacht voor patiëntenparticipatie
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beslissingen nemen
actieve betrokkenheid in activiteiten

partnerschapinformatie
educatie en ondersteuning

positieve attitude
faciliterend management en een 
ondersteunende zorgomgeving

geïnformeerde patiënten
kwaliteit van zorg

ANTECEDENTEN 

ATTRIBUTEN 

CONSEQUENTIES
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nemen van gedeelde 
beslissingen

communicatie vanuit de gezondheidswerker
cultuur van participatie
betrokkenheid in de planning, het beheer en 
de evaluatie

Castro E.M., Van Regenmortel T., Vanhaecht K., Sermeus W., Van Hecke Ann. (2016). Patient empowerment, patient 

participation and patient-centeredness in hospital care: A concept analysis based on a literature review. Patient Education 

and Counseling, 99, p. 1923-1939.



Individuele patiëntenparticipatie betreft de mogelijkheden en rechten van de

patiënt om betrokken te zijn bij en invloed te hebben op de beslissingen

omtrent zijn zorg. Hij doet dit via een dialoog die afgestemd is op zijn

voorkeuren en mogelijkheden. Daarbij wordt zijn ervaringskennis

gecombineerd met de kennis van de professional.

Collectieve patiëntenparticipatie is de bijdrage van patiënten en hun

verenigingen in het vormgeven van de gezondheids- en welzijnszorg door

middel van actieve betrokkenheid in verschillende activiteiten op het niveau

van de zorg, de zorgorganisatie en het zorgbeleid. Daarbij wordt hun

ervaringskennis gecombineerd met de kennis van de professionals.
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Castro E.M., Van Regenmortel T., Vanhaecht K., Sermeus W., Van Hecke Ann. (2016). Patient empowerment, patient 

participation and patient-centeredness in hospital care: A concept analysis based on a literature review. Patient Education 

and Counseling, 99, p. 1923-1939.



14

Ervaringsdeskundigheid

Kennis en ervaringen m.b.t. ziekte, impact op het leven, medicatie, sociale 

omstandigheden, zelfmanagement, zorgsystemen, zorgprocessen, … 

(CBO Nederlands kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg)
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Castro E.M., Van Regenmortel T., Vanhaecht K., Sermeus W., Van Hecke Ann. (2016). Patient empowerment, patient 

participation and patient-centeredness in hospital care: A concept analysis based on a literature review. Patient Education 

and Counseling, 99, p. 1923-1939.



Participatie zeer divers: verschillende niveaus,
gradaties, terreinen



Bron: King’s Fund

Micro-niveau = interactie tussen patiënt(en) en 
zorgverlener(s) 



Micro: patiënt – zorgverlenersniveau - Voorbeelden

Focus op individueel zorgtraject / specifieke zorgnood

▪ Bespreken medicatie / nevenwerkingen 

▪ Overdracht aan bed van de patiënt

▪ Aan de slag met vertelkaarten 

▪ Deelname van patiënten op patiëntenbespreking - teamvergadering
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Meso-niveau = Focus op zorgafdeling of 
zorgorganisatie Bron: King’s Fund



Meso: Patiënt – organisatieniveau - Voorbeelden

Patiënten betrekken om bij te dragen in de strategische 

besluitvorming of dienstverlening (focus op zorgafdeling of 

zorgorganisatie)

• Ervaringsdeskundigen in werkgroep veiligheidsmanagement 

• Stakeholderoverleg

• Betrokkenheid van patiënten in het uitwerken van zorgtrajecten

• Patiënten betrekken in de zorg voor anderen; in mobiele teams

• Patiënten betrekken bij het aanwerven van nieuwe medewerkers
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Macro-niveau = Focus op federaal 
of regionaal zorgbeleid

Bron: King’s Fund



Macro = burger – overheidsniveau - Voorbeelden

Betrokkenheid in federaal of regionaal zorgbeleid

▪ Focusgroep met patiënten in kader van het ontwikkelen van een “zorgpad 

suïcide” voor regio Midden West-Vlaanderen (o.a. AZ Delta en Kliniek Sint 

Jozef Pittem)

▪ Participatie van patiënten in het bepalen van kwaliteitsindicatoren voor de 

gezondheidszorg
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Adviseren

Raadplegen

Informeren

Actief op zoek naar mening van de patiënt / Zorgverlener 
kan hiervan in de besluitvorming afwijken

Zorgverlener bepaalt maar gaat op zoek naar mening patiënt

De patiënt goed informeren over alles wat hem aanbelangt, 
zonder dat hij noodzakelijk zelf echt inbreng heeft

Regie bij

Partnerschap

Patiënt bepaalt doelen en prioriteiten / Regie is 
primair bij de patiënt en zorgverlener heeft 
adviserende en ondersteunende rol

Meebeslissen over zaken die zijn eigen situatie of die 
van andere patiënten aanbelangen
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Nieuwe rol (Longtin et al. 2010)

▪ Patiënt vervult actieve rol: observeren, signaleren en in vraag stellen –

verlaat klassieke ziekterol 

▪ Hulpverlener zet de initiële stap om ‘macht’ en ‘verantwoordelijkheid’ met 

de patiënt te delen en zo participatie mogelijk te maken

▪ Participatiecultuur in de organisatie

Voorwaarden en hefbomen voor patiëntenparticipatie



▪ Patiëntenparticipatie als doel en niet als

middel

▪ Authenticiteit en schijnparticipatie
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Take home message 1

“Dat ze naar je luisteren is belangrijk. Maar uiteindelijk zijn het toch 

zij die beslissen. In het begin zag ik het positiever dan nu. Nu denk 

ik meer dat het gedaan wordt omdat ze dan in orde zijn. Maar dan 

steek ik daar beter mijn energie en hoop niet meer in.”  



▪ Integratie van ervaringsdeskundigheid als

centraal element in de kwaliteit van zorg,

zowel op individueel als team niveau

▪ Het belang van het behouden van het unieke

nl. de ervaringsdeskundigheid – als

collectieve stem en als individuele stem
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Take home message 2



▪ Zoeken naar methodieken die ook

versterkend kunnen zijn voor de participanten

zelf
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Take home message 3

One size fits all





Centre of excellence 

Patiëntenparticipatie

Bij gebruik van dia’s uit deze presentatie, gelieve te refereren als volgt: 

Van Hecke A., Verhaeghe S. Centre of Excellence Patiëntenparticipatie. Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit 

Gent, Academische zittijd WGK

Vlaanderen, 15 juni 2018. 
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Toespraak door dhr. J. Vandeurzen – Vlaams 
minister van Welzijn, Gezondheid & Gezin
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Nabeschouwing door de heer P. Vanthemsche –
voorzitter Wit-Gele Kruis Vlaanderen
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Bedankt

voor je aandacht


