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Samenvatting 

Deze visietekst schetst hoe het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) denkt over 
patiëntenparticipatie. Hij geeft de grote lijnen weer. In andere publicaties gaan we dieper in op 
bepaalde onderwerpen. 
Om het concept patiëntenparticipatie goed te vatten, is het belangrijk dat een aantal belangrijke 
begrippen duidelijk omschreven zijn. Daar start de tekst mee. Daarna richt de tekst zich op de visie 
van het VPP op participatie: 
- participatie is een middel, géén doel; 
- geen schijnparticipatie; 
- meebeslissen mag geen verplichting worden; 
- ervaringsdeskundigen: superhelden?! 
 
Vervolgens zoemt de tekst in op enkele belangrijke elementen voor het succesvol verloop van 
patiëntenparticipatie: de capaciteit en kwaliteit van participatie. De tekst eindigt met enkele 
handvatten voor goede participatie. 
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1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform? 

Deelnemen aan het gezondheidsbeleid  

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een onafhankelijk platform van meer dan 100 
patiëntenverenigingen uit Vlaanderen. De vzw streeft naar toegankelijke zorg op maat van de 
patiënt en zijn omgeving. Om dat te bereiken is het nodig dat patiënten actief deelnemen aan de 
uitbouw van het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. De projecten van het VPP worden 
gedragen door vertegenwoordigers uit de patiëntenverenigingen. Belangrijke aandachtspunten in 
de werking zijn onder andere patiëntenparticipatie, patiëntenrechten, onafhankelijk klachtrecht 
voor patiënten, toegankelijkheid van zorg, gelijke kansen op vlak van verzekeringen, 
werkgelegenheid, medicatie en kwaliteit van zorg.  

De gemeenschappelijke noden aanpakken  

Mensen met een chronische ziekte zitten vaak met vergelijkbare vragen en worstelen met dezelfde 
knelpunten. Voor het VPP is het gezamenlijk aanpakken van gemeenschappelijke noden een 
belangrijk werkterrein.  

De stem van de patiënt ondersteunen  

Er wordt zonder twijfel hard gewerkt aan de uitbouw van betaalbare en kwaliteitsvolle zorg, maar 
het perspectief van de patiënt is veel te weinig doorslaggevend. De stem van de gebruikers moet 
gehoord en gewaardeerd worden. Daadwerkelijke inspraak, vertegenwoordiging en participatie 
realiseren op basis van een gedeeld standpunt van de patiënt: dat is een opdracht voor het VPP. 

2. Situering van deze visietekst 

Patiëntenparticipatie zit in het hart van onze organisatie. Het onderwerp zit zo in ons DNA verweven 
dat het hoog tijd was om er een visietekst rond te maken. Het thema patiëntenparticipatie staat 
daarnaast hoog op alle beleidsagenda’s en beheerst ook de agenda’s van de zorginstellingen en –
netwerken. Helaas bestaat er tegelijkertijd veel onduidelijkheid over. Velen lopen vast in de 
zoektocht naar hoe participatie in de praktijk vorm te geven. Dit standpunt schept klaarheid en 
verduidelijkt de visie van het VPP. 

Deze visietekst bevat de kernboodschappen rond patiëntenparticipatie. Deze tekst verduidelijkt 
eerst de belangrijke begrippen. Daarna stellen we de visie van het VPP voor. Vervolgens gaan we 
in op drie deelaspecten: 1) participatiecapaciteit, 2) participatiekwaliteit en 3) handvatten voor een 
optimale participatie. 

3. What’s in a name? Begripsomschrijvingen 

De termen in deze rubriek kennen dikwijls verschillende invullingen. Daarom vinden we het 
belangrijk te verduidelijken hoe het VPP deze begrippen invult. 

Wat zijn lotgenotencontact, zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen?  

Lotgenotencontact  is de relatie tussen een patiënt en nog een andere patiënt, waarbij de ene 
patiënt informatie en ondersteuning geeft aan de andere. Dat lotgenotencontact komt niet enkel 
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voor in praatgroepen, maar ook spontaan, tijdens bijvoorbeeld sociale activiteiten. Tijdens zulke 
contactmomenten delen lotgenoten informatie, inspiratie en raad (Castro, 2019). 

Zelfhulpgroepen zijn verenigingen van mensen die hetzelfde probleem ervaren. Een van de 
allereerste bestaansredenen, en daardoor ook een taak die in elke groep aan bod komt, is 
lotgenotencontact. Daarnaast kunnen deze groepen nog andere activiteiten opnemen, zoals 
dienstverlening, belangenbehartiging en dergelijke. Dit verschilt van groep tot groep. 

Een patiëntenvereniging is een groep van mensen die een gelijkaardige medische, fysieke of 
psychische aandoening hebben. Het bestuur van de vereniging is overwegend in handen van 
patiënten of hun naastbetrokkenen (minstens de helft). Het is een specifieke soort van 
zelfhulpgroep. De meerwaarde van patiëntenverenigingen is onder meer de volgende: 

 het zijn de voelsprieten van de gezondheidszorg, door alle informatie die onderling gedeeld 
wordt; 

 ze mobiliseren, verenigen, verdedigen, inspireren; 
 ze bespoedigen diagnosestelling en nieuwe therapie-ontwikkeling; 
 ze weten veel over zelfregie; over het effectief leven met een ziekte; 
 ze kunnen wegen op het beleid om zo de zorg op een constructieve manier te veranderen.  

Het verschil tussen ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid 

Het woord ‘ervaringsdeskundige’ wordt al snel in de mond genomen, alsof elke patiënt ook 
ervaringsdeskundig is. Dat klopt echter niet. Hiervoor is een heel proces nodig, van ervaring over 
ervaringskennis tot ervaringsdeskundigheid. Vergelijk het met in de file staan. Het is niet omdat je 
één keer in de file hebt gestaan, dat je een ervaringsdeskundige in het verkeer bent. Als je vaak 
in de file staat, ontwikkel je ervaringskennis: op welke tijdstippen is er het vaakst file, als de 
weersomstandigheden veranderen is er meer of minder file of je kent alternatieve wegen om op je 
bestemming te raken… Met de nodige vorming en/of competenties word je dan een 
ervaringsdeskundige waarbij je bij voorkeur de ervaring en ervaringskennis van velen bundelt.  
 

 
Figuur 1  Proces van ervaring naar ervaringsdeskundigheid (Castro, 2018). 
 

Ervaringskennis ontstaat door de eigen ervaringen met andere personen met gelijkaardige 
ervaringen te delen en te verwerken. Zo worden ervaringen verbreed en ontstaat een emotionele 
afstand van de eigen ervaringen. Het wordt collectieve kennis. Dat is ook net de meerwaarde van 
lotgenotencontact in zelfhulpgroepen. Ervaringskennis kan evolueren tot 
ervaringsdeskundigheid door vorming en scholing of elders verworven competenties. Er is een 
evolutie van de individuele ervaringen naar collectieve kennis waarbij er aandacht is voor 
verbreding, verdieping en verwerking van de verschillende ervaringen (Van Regenmortel, 2017). 
Het is cruciaal om te benadrukken dat ervaringsdeskundigen blijvend binding moeten houden met 
de ervaringen van lotgenoten, idealiter via inbedding in een zelfhulpgroep of patiëntenvereniging. 
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Ervaringskennis en professionele kennis zijn perfect complementair. Ervaringskennis is dus een 
noodzakelijke aanvulling op professionele kennis. Let op: niet elke patiënt doorloopt dit proces 
van ervaring over ervaringskennis tot ervaringsdeskundigheid. Bijgevolg is niet elke patiënt een 
ervaringsdeskundige. Dit wil geenszins zeggen dat mensen met ervaring of ervaringskennis geen 
zinvolle bijdrage kunnen leveren! Het is eerder een kwestie van de juiste persoon op de juiste 
plaats. 

Patiëntenparticipatie en empowerment 

Patiëntenparticipatie is een complex concept, waarvan een veelheid aan definities bestaat die 
elk hun eigen accent leggen. Het is bijgevolg belangrijk telkens scherp te stellen waarover je het 
precies hebt wanneer je over participatie spreekt. 

Patiëntenparticipatie kan zich op verschillende niveaus situeren:  
 op het microniveau, het niveau van de individuele zorg of behandeling. Het kan dan 

bijvoorbeeld gaan over de relatie tussen de patiënt en zorgverleners.  
 op het mesoniveau, hier gaat het over participatie in zorginstellingen: op afdelingen of 

op het niveau van het beleid van de zorginstelling. Het kan ook gaan over netwerken of 
eerstelijnszones. De participatie kan gebeuren door individuele patiënten. Liefst gebeurt 
dat echter door ervaringsdeskundigen, al dan niet uit patiëntenverenigingen. Hierbij is het 
belangrijk dat de nodige ondersteuning beschikbaar is. De participatie kan ook in tandem 
met een professional gebeuren, of door professionals die een gedragen standpunt 
vertegenwoordigen.  

 op het macroniveau, op het niveau van het (gezondheidszorg)beleid (bv. Vlaams, 
federaal of Europees). Hier nemen patiëntenvertegenwoordigers uit verenigingen en het 
Vlaams Patiëntenplatform een rol als patiëntenvertegenwoordiger op. Ook dit gebeurt waar 
mogelijk door of in tandem met ervaringsdeskundigen. 

 op het metaniveau betreft het participatie in onderzoek, onderwijs en overkoepelende 
zaken. De participatie kan gebeuren door individuele patiënten. Participatie door 
ervaringsdeskundigen, patiëntenverenigingen of het Vlaams Patiëntenplatform draagt 
echter de voorkeur weg. 

Patiëntenparticipatie kan individueel of collectief gebeuren. Individuele patiëntenparticipatie 
gaat over betrokkenheid bij beslissingen over de eigen zorg. Daarbij wordt ervaring en 
ervaringskennis gecombineerd met de kennis van de professional1. 

Collectieve patiëntenparticipatie is de bijdrage van patiënten(vertegenwoordigers) en hun 
verenigingen in het vormgeven van (zorg)instellingen, beleid of diensten. Ook hier wordt 
ervaringskennis gecombineerd met professionele kennis. Het gaat hierbij echter om gedragen, 
verbrede ervaringskennis en vaak zelfs om de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

Een ander belangrijk concept is ‘patient empowerment’. Dit is, net als participatie, een complex 
concept. Zo bestaat er ook individueel en collectief empowerment. Individueel empowerment 
verwijst naar een proces dat patiënten in staat stelt meer invloed uit te oefenen op hun individuele 
gezondheid door hun capaciteiten te verhogen. Zo krijgen ze meer controle over zaken die zij zelf 
belangrijk vinden. Collectief empowerment van patiënten verwijst naar een proces dat groepen 
de mogelijkheid geeft om hun behoeften kenbaar te maken en actie te ondernemen om vraag en 
aanbod meer op elkaar te laten aansluiten en hun levenskwaliteit te verbeteren (Castro, 2019).  

                                            
1  We gebruiken de term ‘professional’ om beroepskrachten zonder ervaringsdeskundigheid te 
benoemen. Dit impliceert niet dat ervaringsdeskundigen niet professioneel zijn of niet beroepsmatig 
ingezet kunnen worden. 
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Een veelgemaakte denkfout is de idee dat je mensen kan ‘empoweren’. Dat klopt echter niet.  Je 
kan iemand niet empoweren, alleen ondersteunen bij zijn eigen empowerment.  
Empowerment krijgt momenteel veel maatschappelijke aandacht. Hieraan zijn ook risico’s 
verbonden: het kan gaan om een verdoken vorm van kostenbesparing. Men verwacht in dat geval 
aanvankelijk veel inzet vanuit de patiënt en zijn omgeving zelf voordat professionele zorg 
ingeschakeld wordt. 

Onderstaande figuur toont hoe de verschillende  concepten samenwerken als tandwielen: het is 
een proces dat start bij ervaringsdeskundigheid en als eindfase tot empowerment leidt. 

 
Figuur 2  Procesmodel voor de concepten van patiënten empowerment, 
patiëntenparticipatie en patiëntgerichtheid in gezondheidszorg (Castro, 2018). 

Patiëntenvertegenwoordigers versus ervaringsdeskundigen? 

De termen patiëntenvertegenwoordiger en ervaringsdeskundige worden vaak door mekaar 
gebruikt. Ze overlappen soms, maar dat is niet automatisch het geval.  

Een patiëntenvertegenwoordiger vertegenwoordigt de belangen van zijn achterban en spreekt 
vanuit een door die achterban gedragen visie. Hij raadpleegt zijn achterban zodat er via 
wisselwerking een collectief verhaal ontstaat dat ruimer is dan zijn eigen ervaring en 
gedachtengoed. Hij vertegenwoordigt een brede groep mensen met meerdere nuances en 
behartigt diens belangen. Een patiëntenvertegenwoordiger zorgt bovendien voor terugkoppeling 
naar zijn achterban. Een vertegenwoordiger kan actief zijn in verschillende settings zoals 
bijvoorbeeld een voorziening, een werkgroep, het beleid, enz. 

In het ideale geval vertegenwoordigen ervaringsdeskundigen zelf de belangen van personen met 
een chronische aandoening. Vooraleer iemand als patiëntenvertegenwoordiger kan optreden, heeft 
deze persoon al een proces afgelegd. Patiëntenverenigingen ‘investeren’ letterlijk en figuurlijk veel 
in hun vertegenwoordigers. Belangrijk is dat de ervaringsdeskundige patiëntenvertegenwoordiger 
ingebed is in een organisatie waar zij gevoed worden door contacten met lotgenoten. Indien dat 



 

| 7  
Vlaams Patiëntenplatform vzw   Groenveldstraat 15   3001 Heverlee    
Tel: 016 23 05 26 - Ondernemingsnummer : 470.448.218 – RPR - Leuven 

info@vlaamspatientenplatform.be –  www.vlaamspatientenplatform.be 

niet gebeurt, vertegenwoordigt de patiënt zijn individuele ervaring of belang en niet die van een 
brede groep mensen.  

Naast ervaringsdeskundigen kunnen ook professionals patiëntenvertegenwoordigers zijn. Heel wat 
personeelsleden van het VPP zijn patiëntenvertegenwoordigers. Zij krijgen van de 
patiëntenverenigingen die lid zijn van het VPP het mandaat om hun belangen te 
vertegenwoordigen. Samen met haar ledenverenigingen bepaalt het VPP de standpunten op basis 
waarvan ze de belangen van haar achterban vertegenwoordigt: 

 Uit de vijfjaarlijkse knelpuntenbevraging bij de ledenverenigingen distilleren we de 
prioriteiten van het meerjarenplan 

 In de opbouw van elk individueel dossier bekijken we hoe we de inbreng van 
patiëntenverenigingen kunnen verzamelen. Zo verzamelt het VPP enerzijds informatie over 
wat personen met een chronische aandoening belangrijk vinden. Anderzijds kan het VPP 
bepaalde standpunten aftoetsen met patiënten, patiëntenvertegenwoordigers en 
patiëntenverenigingen. 

Het VPP streeft ernaar om patiëntenvertegenwoordigers uit de ledenverenigingen zoveel mogelijk 
te betrekken bij belangenbehartiging. Soms gebeurt het ook dat een ervaringsdeskundige samen 
met een personeelslid van het VPP de belangen van de achterban behartigt. 

4. Visie op patiëntenparticipatie 

Hieronder benoemen we de belangrijkste aandachtspunten rond participatie vanuit het VPP. 

Participatie is een middel, géén doel 

Het is erg belangrijk om duidelijk te stellen dat participatie geen doel op zich is, maar een middel 
om empowerment, positieve (gezondheids)uitkomsten, een betere zorgkwaliteit en kwaliteit van 
leven te bekomen (zie Figuur 3). De principiële doelstelling ‘we willen patiënten betrekken’ is niet 
zinvol. Het is belangrijk om scherp te stellen waarom je patiëntenparticipatie wenst: wil je relevante 
ervaringskennis leren kennen? Wil je de zorg meer laten aansluiten bij de noden en wensen van 
patiënten? Enz. 
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Figuur 3  Procesmodel van participatie (Tambuyzer, 2012). 
 
Er zijn verschillende mogelijke vormen van participatie, handig voorgesteld in het participatiewiel 
(Patiëntenfederatie Nederland, Figuur 4). Het beeld van een wiel benadrukt het feit dat elke vorm 
van participatie zijn meerwaarde heeft, naargelang van de doelstelling en persoon of doelgroep. 

Het gaat erom de juiste vorm van participatie te verbinden met het doel dat je nastreeft.  
Patiënten(vertegenwoordigers) hebben in de verschillende participatievormen van het 
participatiewiel in meerdere of mindere mate ‘beslissingsmacht’. Die beslissingsmacht is het laagst 
bij ‘informeren’ en maximaal bij ‘zelfbeheer’. In sommige situaties is het doel informeren, en dan 
volstaat dit ook. In andere gevallen is het wél de bedoeling dat patiënten(vertegenwoordigers) op 
het allerhoogste niveau meebeslissen. 

Behalve van de doelstelling, hangt de keuze voor de meest geschikte participatievorm ook af van 
de personen in kwestie. ‘Informeren’ is een vorm die geschikt is voor alle 
patiënten(vertegenwoordigers). Naarmate je opschuift richting ‘zelfbeheer’, is er in stijgende mate 
nood aan ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Indien men hier geen rekening mee houdt, 
is er kans op schijnparticipatie. Ook de wensen van de persoon zelf moeten in rekening gebracht 
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worden: wat verwachten zij zelf, waarvoor willen ze zich engageren en wat hebben ze daarvoor 
nodig. Het is van belang hierover goed af te stemmen. 

 
Figuur 4  Participatiewiel (Patiëntenfederatie Nederland). 

Geen schijnparticipatie 

Op meso-, macro- of metaniveau wordt steeds vaker een beroep gedaan op 
patiëntenvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen. Dat is principieel een prima zaak, maar 
hiermee is er ook een risico op schijnparticipatie. We verwijzen graag naar de eerdere boodschap 
dat participatie een middel is en geen doel. Patiëntenparticipatie mag niet louter gevraagd worden 
‘omdat dit zo hoort’ of omdat een subsidiërende instantie dit vereist. Indien 
patiënten(vertegenwoordigers) betrokken zijn, moet hun inbreng daadwerkelijk een impact 
hebben.  
Dat betekent o.a. dat: 

 er rekening wordt gehouden met hun inbreng; 
 ze hun inbreng op een gelijkwaardige manier als professionals kunnen doen. In die zin is 

het uitnodigen van slechts één patiënt(envertegenwoordiger) in een grote groep van 
zorgverleners en andere professionals geen goed idee; 

 er rekening wordt gehouden dat ze een andere achtergrond hebben dan zorgverleners of 
professionals en dus niet automatisch vakjargon e.d. begrijpen. [zie ook de paragraaf 
‘randvoorwaarden voor de goede inschakeling van patiëntenvertegenwoordigers’ verderop] 

Een veelvoorkomend voorbeeld van schijnparticipatie is de oprichting van een patiëntenraad zonder 
dat er daadwerkelijk aan de slag gegaan wordt met de inbreng ervan. In veel gevallen is dit jammer 
genoeg een voorbeeld van window dressing. Hetzelfde geldt soms voor het toevoegen van één 
patiënt aan het Bestuur van een (zorg)organisatie. Doordat het slechts om één persoon gaat, heeft 
deze dikwijls weinig directe impact. 
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Meebeslissen mag geen verplichting worden 

Op microniveau wordt er steeds vaker van patiënten verwacht dat ze actief kiezen. Daardoor 
hebben ze meer regie over hun eigen zorg en kunnen ze zorgaanbieders gaan kiezen op basis van 
kwaliteit (Victoor & Rademakers, 2015). In de praktijk blijkt echter dat patiënten vaak niet actief 
kiezen, ook al wordt hun wel de kans geboden. Voor sommige (groepen van) mensen is het immers 
niet vanzelfsprekend om die participatievraag waar te maken. We moeten bovendien opletten dat 
het geen eigen-schuld-dikke-bult-verhaal wordt: “Herstellen doe je zelf, en als je niet herstelt, is 
dat dus je eigen keuze of schuld”. Hierboven gaven we reeds aan dat participatie geen doel, maar 
een middel is. Dat impliceert meteen dat participatie geen verplichting is. Wél is het cruciaal dat 
bepaalde drempels voor participatie weggenomen worden en dat duidelijk is dat men de 
mogelijkheid heeft om mee te beslissen. 
De redenen waarom mensen soms niet actief participeren, zijn divers:  

 het niet gewend zijn om te (kunnen) kiezen; 
 het gevoel hebben dat de arts of zorgverlener ‘het toch beter weet’ en de juiste keuze zal 

maken; 
 een laag opleidingsniveau of lage gezondheidsvaardigheden hebben; 
 geen wens hebben om de keuze zelf te maken,  
 snel tevreden zijn; 
 gebrek aan tijd en kennis om de alternatieven af te wegen tegen mekaar; 
 een lage motivatie of zelfvertrouwen 
 enz. 

Ervaringsdeskundigen: superhelden?! 

Momenteel zijn de functie- en taakomschrijvingen van een ervaringsdeskundige vaak zo 
allesomvattend dat een ‘superheldprofiel’ nodig is om eraan te voldoen. Van ervaringsdeskundigen 
verwacht men dikwijls dat ze een hele reeks uiteenlopende taken zoals cliëntencontact, vorming, 
beleidswerk, beeldvorming, enz. combineren. Daarnaast verwacht men dat ervaringsdeskundigen 
niet alleen over de eigen aandoening, maar over een hele reeks van ziektes kunnen praten. Het is 
onrealistisch om van ervaringsdeskundigen zo’n ‘superheldprofiel’ te verwachten terwijl dit van 
‘reguliere’ hulpverleners en professionals niet verwacht wordt. Zij combineren al deze verschillende 
taken meestal ook niet.  

Het is dus belangrijk dat er aandacht is voor de diversiteit die onder de noemer 
ervaringsdeskundige valt. Er zijn verschillen mogelijk wat betreft opleidingsniveau, draagkracht en 
veerkracht, statuut (betaald of vrijwillig), rol en functie. De visie op ervaringsdeskundigheid moet 
gelaagd zijn, dit wil zeggen dat ervaringsdeskundigen op verschillende manieren ingeschakeld 
kunnen worden. Aan deze verschillende ‘lagen’ of rollen dienen telkens aangepaste 
competentieprofielen gekoppeld te worden. 

5. Participatiecapaciteit 

Patiëntenparticipatie en –vertegenwoordiging kunnen maar succesvol zijn als er een voldoende 
hoge capaciteit is wat betreft het aantal patiëntenvertegenwoordigers/ervaringsdeskundigen en er 
sterke patiëntenverenigingen2 bestaan. 

                                            
2 Het spreekt voor zich dat deze patiëntenverenigingen een meerwaarde op zich hebben los van de 
voedingsbodem voor ervaringsdeskundigen en patiëntenvertegenwoordigers. 
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Een stevige onderbouw van lotgenotencontact 

Hoger werd duidelijk dat ervaringsdeskundigheid slechts ontstaat na (onder meer) 
lotgenotencontact. Dit onderstreept de cruciale rol van patiëntenverenigingen. Vooraleer iemand 
als ervaringsdeskundig en/of patiëntenvertegenwoordiger kan optreden, heeft deze persoon al een 
heel proces afgelegd binnen de organisatie. Patiëntenverenigingen ‘investeren’ letterlijk en 
figuurlijk veel in hun vertegenwoordigers.  

Goede, structurele patiëntenparticipatie is dus onmogelijk zonder een stevige onderbouw van 
patiëntenverenigingen. En daar knelt het schoentje dikwijls: patiëntenverenigingen hebben nood 
aan ondersteuning bij en financiering voor hun werking. Het is dus cruciaal om de verenigingen 
beter te ondersteunen zodat zij hun rol in patiëntenvertegenwoordiging op een goede manier 
kunnen (blijven) opnemen. Vanuit een goed draaiende patiëntenvereniging kunnen 
patiëntenvertegenwoordigers doorstromen naar inzet op meso-, macro- en metaniveau. Idealiter 
doorlopen mensen een proces binnen een vereniging dat start binnen lotgenotencontact, van 
waaruit ze kunnen ‘doorgroeien’ tot patiëntenvertegenwoordiger. Figuur 5 toont dit alles visueel. 

 

 

Figuur 5  Inbedding ervaringsdeskundige patiëntenvertegenwoordigers in 
patiëntenverenigingen. 
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6. Kwaliteit van participatie 

De inschakeling van ervaringsdeskundigen kan gebeuren op verschillende manieren en in 
verschillende rollen. Het is dan zaak om de juiste competenties in te zetten voor de juiste vorm 
van participatie:  

 als begeleider van lotgenoten in hun patiëntenvereniging; 
 als patiëntenvertegenwoordiger in een eerstelijnszone; 
 als patiëntenvertegenwoordiger in beleidsvergaderingen, 
 enz. 

We kunnen verschillende profielen onderscheiden die elk bepaalde competenties vereisen, maar 
ook daarbij aansluitende ondersteuning. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren: via 
coaching, kennisbevordering, vaardigheidstraining enz. Daarnaast is het belangrijk dat de  
inhoudelijke standpunten die naar voren gebracht worden, voorbereid zijn en gedragen worden 
door een groep van lotgenoten. Niemand wil een individueel standpunt van één patiënt als basis 
voor beleid. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het grondig selecteren van 
ervaringsdeskundigen zodat ze een rol kunnen opnemen die bij hun wensen en competenties past. 

7. Handvatten voor goede participatie 

Het succes van patiëntenparticipatie en –vertegenwoordiging hangt in belangrijke mate af van de 
handvatten die beschikbaar zijn voor de ondersteuning van patiëntenvertegenwoordigers, 
ervaringsdeskundigen en patiëntenverenigingen. 

Randvoorwaarden voor de goede inschakeling van patiëntenvertegenwoordigers 

Om goed te kunnen participeren, hebben patiëntenvertegenwoordigers, maar ook 
patiëntenverenigingen, zorgverleners en zorginstellingen nood aan volgende aspecten (Castro, 
2018; Tambuyzer, 2012):  

 Informatie en kennisdoorstroming in een begrijpbare taal. 
 Vorming, opleiding en ondersteuning op maat: ontwikkeling van de juiste kennis, 

vaardigheden en attitudes. 
 Een participatiecultuur die doordrongen is in de volledige organisatie. Specifiek voor 

professionals is een positieve attitude belangrijk. Ze beschouwen de ervaringskennis als 
een gelijke en complementaire kennisbron op de professionele kennis. Ze staan open voor 
patiëntenparticipatie en zien patiënten als belangrijke partners. Zo ontstaat er een veilige 
omgeving waar gelijkwaardigheid en wederzijds respect centraal staan. Een gezamenlijk 
visie op patiëntenparticipatie creëert een breed draagvlak. 

 Een faciliterend management: tijd, financiële middelen, formele structuren en 
richtlijnen faciliteren duurzame patiëntenparticipatie. 

 Duidelijke afspraken en richtlijnen zodat verwachtingen ook overeenkomen met de 
realiteit.  

 Tijd en kans geven om zowel de zorgverleners als de patiëntenvertegenwoordigers te 
laten groeien, elkaar te vertrouwen, met elkaar kennis te maken, … 

 Rekening houden met de draagkracht van de patiëntenvertegenwoordigers 
en -verenigingen. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met het aantal 
vrijwilligers binnen de verenigingen en het geven van een onkostenvergoeding. 

 Participatie is maatwerk. De inhoud en uitwerking van patiëntenparticipatie zal 
verschillend zijn per organisatie en kan ook veranderen doorheen de tijd. 

 Rekening houden met praktische en organisatorische aspecten. (bv. toegankelijkheid 
van gebouw, tijdig doorsturen van praktische informatie, een warm onthaalbeleid, …). 
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 Constructieve en positieve communicatie tussen alle partijen. Er wordt geluisterd 
naar elkaar en er is ook ruimte voor dialoog. 

 Er wordt tijd voorzien voor evaluatie van de participatie 

Ondersteuning van patiëntenvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen 

In sommige gevallen volstaat de implementatie van bovenstaande randvoorwaarden, maar in 
bepaalde situaties is een meer doorgedreven ondersteuning vereist. VPP, ZOPP3 en Trefpunt 
Zelfhulp nemen deze ondersteuning met de huidige mensen en middelen op. Idealiter is het 
mogelijk deze ondersteuning nog veel intensiever aan te bieden dan nu mogelijk is. 

Patiëntenparticipatie is onschatbaar maar niet kosteloos 

Veel patiënten(vertegenwoordigers) willen participeren vanuit de wens om de gezondheidszorg te 
verbeteren voor zichzelf en hun lotgenoten. Dat betekent dat ze zich vaak belangeloos als 
vrijwilliger inzetten voor hun achterban. Betaalde functies als ervaringsdeskundige zijn echter 
schaars (Vlaams Patiëntenplatform & Trefpunt Zelfhulp, 2020). Vaak is er ook geen passend kader 
voor ervaringsdeskundigen en weinig of geen ondersteuning in een professionele context.  

Voor het VPP is het belangrijk dat: 
 ervaringsdeskundig patiëntenvertegenwoordigers een passende vergoeding krijgen. Het 

vergoeden van onkosten is het minimum (verplaatsingsonkosten, printkosten, …); 
 patiëntenverenigingen die vertegenwoordigers opleiden en ondersteunen ook een gepaste 

vergoeding ontvangen voor hun inzet; 
 er betaalde functies als ervaringsdeskundige komen binnen zorginstellingen, met een 

gepaste verloning en wettelijk kader; 
 er middelen beschikbaar zijn om elke ervaringsdeskundige patiëntenvertegenwoordiger op 

de gepaste wijze te ondersteunen bij zijn vertegenwoordigingswerk. 

Over het inschakelen van ervaringsdeskundigen verwijzen we graag naar de beleidsnota die het 
VPP samen met Trefpunt Zelfhulp schreef (2020). 

8. Conclusie 

Samen met zijn leden, de patiëntenverenigingen, timmert het VPP al lang aan de weg van 
patiëntenvertegenwoordiging. Er zijn reeds grote stappen gezet, maar we zijn er nog niet. 
Patiëntenvertegenwoordigers worden al heel vaak mee aan overlegtafels uitgevraagd, nu is het 
zaak om deze vertegenwoordiging te gaan borgen via het structureel verankeren van een goede 
omkadering en ondersteuning. We gaan samen verder op pad… 
  

                                            
3 ZOPP = Zelfhulopondersteuning en Patiëntenparticipatie. Meer info op www.zopp.be.  
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