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ISOQOL - NL 

ISOQOL-NL is een los netwerk van onderzoekers die 
geïnteresseerd zijn in het meten van  
patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PRO’s) in 
onderzoek en in de dagelijkse praktijk. 
 
 

Missie: 

“het bevorderen van de ontwikkeling, evaluatie en 
gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in 
onderzoek en de praktijk”. 
 



ISOQOL – NL 

ISOQOL-NL is een afdeling van de International Society for Quality of 
Life Research (www.ISOQOL.org). ISOQOL is een wetenschappelijke 
vereniging met als missie 'to advance the scientific study of health-
related quality of life and other patient-centered outcomes to identify 
effective interventions, enhance quality of health care and promote 
the health of populations'. 
 
 
 
 
ISOQOL-NL is ook een focusgroep van de Vereniging voor Epidemiologie 
(www.epidemiologie.nl). 
 
 



www.isoqol.nl  
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ISOQOL - NL  

www.linkedin.nl  
•  Interests Groups 
•  search ISOQOL-NL 



IOQOL – NL Cliëntparticipatie  
bij onderzoek over de zorg!? 



PROGRAMMA 

10:15-10:45   Wat is cliëntenparticipatie?  
10:45-11:15  Sterke verhalen uit het ziekenhuis  
11:15-11:45  KLIK en focusgroepen bij jongvolwassen 

  
11.45-13:00   Postersessie en lunch 
 
13:00-13.30  Inclusief onderzoek: academicus en onderzoekspartner 
13:30-14:00   Patiëntenorganisaties in onderzoek 
14:00-14:30  Opleiden van onderzoekers 
  
14:30-15.00    Pauze 
 
15:00-15:30  Gespreksmethode “De stem van patiënten”   
15:30-16:00  Opleiden van cliëntvertegenwoordigers 
 
16.00    Lessons learned + afronding 
 
 



Cliëntparticipatie  
bij onderzoek over de zorg!? 

Welk niveau en vorm van inbreng is gewenst? 
Is meer altijd beter?  
 
Wat hebben cliënten én onderzoekers nodig? 
 
Hoe kom je als onderzoekers aan cliënten 
Hoe kom je als cliënt aan goede onderzoekers? 



www.Par&cipa&ekompas.nl	  	  
pla.orm	  voor	  kennis	  en	  ervaringen	  over	  
pa&ëntenpar&cipa&e	  bij	  onderzoek,	  beleid	  
en	  kwaliteit	  van	  zorg	  

Participatiekompas wordt mede mogelijk gemaakt door:  



Live	  sinds	  januari	  2014	  



Par&cipa&ekompas	  in	  cijfers	  

31	  prak&jkvoorbeelden	  
28	  ervaringen	  
50	  publica&es	  
100	  tools	  en	  methoden	  
3100	  pageviews	  
4	  pagina’s/bezoek	  

Meld	  ook	  uw	  prak&jkvoorbeeld,	  ervaring,	  tool	  of	  
publica&e	  over	  pa&ëntenpar&cipa&e	  aan!	  

Via	  info@par&cipa&ekompas.nl	  	  
	  

Situatie: september 2014 



            www.participatiekompas.nl 
            info@participatiekompas.nl 
            LinkedIn-groep: Participatiekompas 

 @Part_Komp 
 
Projectleider: Annemiek van Rensen 
In samenwerking met (o.a.): 

 
?	  
uw	  

organisa.e	  



Wie is aanwezig? 

 
•  zorgprofessionals 
•  patiënten/cliënten 
•  onderzoekers 
•  beleidsmakers 
•  docenten 



IOQOL – NL Cliëntparticipatie  
bij onderzoek over de zorg!? 



PROGRAMMA 

10:00-10:15  Korte opening en intro programma door dagvoorzitter 
  
10:15-10:45   Wat is cliëntenparticipatie?  

  dr. Meralda Slager  
  
10:45-11:15  Sterke verhalen uit het ziekenhuis – ziekenhuiszorg 

  verbeteren met Patiëntenervaringen  
  dr. Stans van Egmond  

 
11:15-11:45  KLIK en focusgroepen bij jongvolwassenen met  

  stollingsziekten 
  dr. Lotte Haverman, Perrine Limperg  

  
11.45-13:00   Postersessie en lunch 



PROGRAMMA 

13:00-13.30  Inclusief onderzoek: academicus en onderzoekspartner 
  samen op weg, maar hoe? 
  drs. Susan Woelders  

  
13:30-14:00   Patiëntenorganisaties in onderzoek; patiënten van 

  onderzoeksobject naar onderzoekspartner  
  dr. Truus Teunissen  

  
14:00-14:30  Opleiden van onderzoekers: wat hebben ze nodig om 

  cliëntparticipatie in onderzoek optimaal vorm te geven?  
  drs. Esther Stoffers en dr. Albine Moser  

  
14:30-15.00    Pauze 
  



PROGRAMMA 

 
  
15:00-15:30  Gespreksmethode “De stem van patiënten”  

  dr. Lieke van der Scheer 
  
15:30-16:00  Opleiden van cliëntvertegenwoordigers: Een vloek of 

  een zegen?  
  dr. Maarten de Wit  

 
16.00    Lessons learned + afronding 



Cliëntparticipatie  
bij onderzoek over de zorg!? 

Lessons learned 
 
Welk niveau en vorm van inbreng is gewenst? 
Is meer altijd beter?  
Gaat het om betekenisvolle inbreng? 
 
Wat hebben cliënten én onderzoekers nodig? 
 
Hoe kom je als onderzoekers aan cliënten 
Hoe kom je als cliënt aan goede onderzoekers? 


