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Inleiding 

• Introductie workshop door FOD 

• Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform (VPP)

• Voorstelling Ligue des usagers des services de la santé (LUSS)

• Patiëntenparticipatie op actieniveau

• Patiëntenparticipatie op niveau van de patiëntenvereniging



Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform 

• Wie is het Vlaams Patiëntenplatform?
• Ledenverenigingen: ongeveer 100

• grote en kleine verenigingen

• met de hulp van vrijwilligers en soms van personeel

• verenigingen i.v.m. zeldzame aandoeningen

• verenigingen i.v.m. psychische aandoeningen

• verenigingen i.v.m. somatische aandoeningen 



Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform 

• De wortels van het Vlaams Patiëntenplatform?
• De algemene vergadering bestaat uit de vzw ledenverenigingen 

• De RVB bestaat uit patiëntenvertegenwoordigers uit de ledenverenigingen

• Evenwicht in de RVB tussen ‘kleine’ en ‘grote’ verenigingen en 

verenigingen met en zonder personeel

• Bestuursleden scharen zich achter de missie en visie voor alle patiëntenverenigingen 

• Een patiëntenvereniging is een vereniging door en voor patiënten



Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform 

• Hoe worden standpunten ingenomen? 

• Onze ledenverenigingen

(bevragingen,knelpunten, klachten, 
wensen…)

• Beleidsnota’s

• Rapporten, jaarverslagen, 
onderzoeken…

• Studiegroepen en denkdagen 

• Actualiteit

• Regeerakkoorden

• Individuele patiënten (telefonische 
contacten, oproepen via de 
website…)



Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform 

• Evolutie van de stem van de patiënt in het beleid 

2000 
praten over 
de patiënt

2006

praten met 
de patiënt

2015

patiënt zit 
adviserend 
mee aan 
tafel



LIGUE DES USAGERS DES SERVICES 

DE SANTÉ, LUSS ASBL

LUSS is de onafhankelijke Franstalige federatie van patiënten en mantelzorgorganisaties.

LUSS werkt voor toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg voor iedereen en waardeert de 
deelname van gebruikers aan het gezondheidsbeleid.

3 WERKASSEN 

1. DE VERENIGINGEN ONDERSTEUNEN 
Beantwoorden aan de behoeften van de verenigingen om hen in staat te stellen hun missies met 
volledige gemoedsrust uit te voeren.

2. OPLEIDEN EN INFORMEREN
De ontwikkeling bevorderen van analytische en inzichtelijke capaciteiten van gezondheidsbeleid.

3. DEELNEMEN AAN HET GEZONDHEIDSBELEID
LUSS wordt erkend als de officiële vertegenwoordiger vanuit het oogpunt van de patiënt en heeft 
momenteel 19 mandaten.



ONDERSTEUNEN 

Een lokale aanwezigheid
In Luik, Brussel en Namen om te luisteren naar de moeilijkheden van verenigingen en om snel 
en concreet te reageren.

Begeleidende diensten
Op administratief en juridisch niveau, voor het organiseren van evenementen en het aanbieden 
van werkinfrastructuren.

Ondersteunende activiteiten
Verenigingen bekend maken, partnerschappen ontwikkelen en een dynamiek van onderlinge 
associatieve solidariteit creëren.



OPLEIDEN EN INFORMEREN 
Opleidingen
In management van een vzw, vrijwilligerswerk, gezondheidsbeleid en relationele vaardigheden. 

Conferenties en debatten
Stimuleren van debat en uitwisseling van kennis m.b.t. gezondheid

Informatiehulpmiddelen
Om gebruikers in het gezondheidssysteem te begeleiden en huidige gebeurtenissen te decoderen

DEELNEMEN AAN HET GEZONDHEIDSBELEID 

Raadplegen en vertegenwoordigen van de stem van de patiënten. 
Om de behoeften van patiënten en hun naasten te begrijpen en hen te vertegenwoordigen bij politieke 
besluitnemers, organiseert LUSS een permanente dialoog met de verenigingen.

Onze waarden verdedigen
Patiëntenrechten, toegankelijkheid van zorg, solidariteit, participatie



Patiëntenparticipatie op actieniveau

• Waarom patiënten betrekken? 

Evolutie naar patiënt georiënteerd:

Patiënt als volwaardige partner



Patiëntenparticipatie op actieniveau
Waarom patiënten betrekken?
• Meerwaarde van patiëntenparticipatie

• Kennis patiënten: inbreng ervaringsdeskundigheid
• Voordeel van patiëntenverenigingen

• Evolutie naar praten met de patiënt

• Ervaring als kwaliteitstoetsing

• Levenskwaliteit verhogen

• Co-creatie patiënt-zorgverlener: patiënt eerder een adviesrol dan 
verantwoordelijkheidrol



Patiëntenparticipatie op actieniveau
Op verschillende plaatsen in het beleid is 
patiëntenparticipatie een meerwaarde

• Patiëntenparticipatie op macroniveau

• Uitbouw van patiëntenparticipatie op mesoniveau in ziekenhuizen en 
eerstelijnszones

• Patiëntenparticipatie op microniveau: 
• de wet patiëntenrechten

• inzage in patiëntendossier 

• doelzoeker



Patiëntenparticipatie op actieniveau
Hoe patiënten betrekken? Participatieladder

Bijv. sociale kaart 
van de regio



Patiëntenparticipatie op actieniveau
Hoe patiënten betrekken? Participatieladder
Niveau

Medebeheer Formeel meebeslissen in de aansturing van het zorgsysteem

Ervaringskennis delen Ervoor zorgen dat ervaringskennis mee aan de grondslag van beleidsbeslissingen kan 
liggen

Co-appreciatie Met andere actoren in het zorggebeuren complexe dossiers duiden / kaderen

Evaluatie Participeren in het beoordelen van kwaliteit van het zorgaanbod

Consultatie Het gestructureerd bevragen van doelgroepen met het oog op het beter begrijpen 
van noden en bekommernissen

Voorlichting Informeren van achterban met betrekking tot structuur, gebruik, kwaliteit en kostprijs 
van het zorgaanbod bijv. sociale kaart

Validatie (informed consent): het bekrachtigen van het voorgestelde diagnose- en 
behandelingstraject door de individuele patiënt (of zijn vertegenwoordiger)



Patiëntenparticipatie op actieniveau
Micro-niveau
• Patiënt-georiënteerd: aanpassen aan de behoeften van de patiënt



Patiëntenparticipatie op actieniveau
Levensdoelen in ‘doelzoeker’
Doelstelling: 
• ontwikkeling van een instrument om personen met chronische zorgnoden levensdoelen te 

helpen formuleren

Onderdelen:
1)Ontwikkelen van een prototype instrument (=participatief proces)

2)Testen en finaliseren van het instrument

3)Reflectie over de integratie van het instrument in het elektronisch patiëntendossier

4)Uitwerken van een handleiding om het instrument te gebruiken

Timing: Looptijd project: 01.02.2017 – 30.11.2017                   Met de steun van 



Patiëntenparticipatie op actieniveau
Levensdoelen in ‘doelzoeker’

Vereisten voor het instrument:

• Heuristisch / (zelf)bevragend: het instrument helpt de patiënt bij 
het nadenken over wat hij belangrijk vindt, wil, eventueel anders wil.

• Verhelderend, structurerend: het instrument helpt de patiënt om 
z'n gedachten te structureren en levensdoelen te expliciteren. 

• Communicatief: het instrument helpt de patiënt om deze 
levensdoelen te bespreken met zijn/haar zorgverstrekkers met als doel 
de organisatie van de zorg er maximaal op af te stemmen. 



Patiëntenparticipatie op actieniveau
Levensdoelen in ‘doelzoeker’
Uitgangspunten van het concept:

• 3 tijdsdimensies integreren: vroeger, heden en toekomst. 

• 3 basisbehoeften (zelfdeterminatie theorie centraal)

1. Autonomie: ervan van psychologische vrijheid en keuze bij het uitvoeren van 
een activiteit en mogelijkheid tot invloed uitoefenen op de omgeving

2. Competentie: gevoel van effectiviteit, gevoel activiteit(en) succesvol te 
kunnen uitvoeren

3. Relationele verbondenheid: ervaren van een warme en hechte band met 
anderen.



Patiëntenparticipatie op actieniveau
Levensdoelen in ‘doelzoeker’



Patiëntenparticipatie op actieniveau
Levensdoelen in ‘doelzoeker’



Patiëntenparticipatie op actieniveau
Mesoniveau: hoe patiënten betrekken? 
• Verschillende vormen, technieken

• Methodieken voor participatieve behoeftenmapping

• Keuze techniek afhankelijk van fase project

• Participatie inbouwen in de structuren



Vormen participatie



Patiëntenparticipatie op projectniveau



Wat is een patiëntenverenigiging? 

Samenstelling 

• mensen die getroffen zijn door een pathologie / handicap / problematisch

• of door familieleden van mensen die getroffen zijn door de pathologie / 
handicap / problematisch

• Voor het grootste deel:

• vrijwilligers

• Wetenschappelijk comité of andere professionele aanwezigheid 
onderschrijft wetenschappelijke informatie

ERVARINGEN VAN LOTGENOTEN



Rol en missie van de verenigingen

Bijstand en ondersteuning : 

• Peer-uitwisselingen, delen van ervaringen

• Mensen uit isolement halen, sociale banden smeden, ondersteuning 
bieden, sociaal-culturele activiteiten organiseren

Informatie :

• De betrokken patiënten informeren 

• Aanvullende informatie naast medische informatie



Rol en missie van de verenigingen

• Collectief de belangen van patiënten met pathologie verdedigen 

• Doorgeven van de behoeften naar de bevoegde autoriteiten, ook op 
Europees niveau

• Onderzoek ondersteunen en bevorderen

• Organisatie van evenementen, fondsenwerving



Patiëntenverenigingen, actoren van 
collectieve empowerment
• Interactie tussen collectieve en individuele empowerment:

• "sterke" individuen laten de ontwikkeling van een sterk collectief toe 
en omgekeerd


