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Wat is cliëntenparticipatie 
Waarom is patiëntenparticipatie van belang?  
l Er komen verrassende vragen en thema’s aan het licht; 
l Onderzoek en richtlijnontwikkeling krijgen een 
maatschappelijke waarde; 
l Het beleid en onderzoek wordt relevanter; 
l Er is meer kans dat interpretaties en hypotheses kloppen; 
l Het biedt een ingang tot doelgroepen; 
l Grotere kans op financiering; 
l Resultaten hebben een grotere implementatiekans; 
l Patiënten inbreng kan er voor zorgen dat er minder valkuilen 
zijn in het onderzoek of richtlijnenontwikkeling.  (Een tien voor participatie, 2013. 
ZonMw 
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Wat is patiëntenparticipatie? 
(Bron: Arnstein, S. R. (1969)) 
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Wat is cliëntenparticipatie? 

Participatie is een situationeel en interactief proces, waarbij 
alle relevante actoren in onderzoek, kwaliteit of beleid met 

elkaar in dialoog treden; waarbij recht wordt gedaan aan de 
beleving, kennis en kunde van alle actoren – met name van 
diegenen wier lijf en leven het betreft – in alle fasen van het 
proces. En dit proces ook daadwerkelijk leidt tot verbetering 

van de zorg en een meer inclusieve maatschappij. 
(Dedding & Slager, 2013 De rafels van participatie in de gezondheidszorg)  



Wat is clientenparticipatie?  

Wat is patiëntenparticipatie?  
 
1. Een situationeel en interactief proces 
2. Alle relevante actoren doen mee 
3. In dialoog 
4. Er wordt recht gedaan aan alle betrokkenen 
5. Vooral van patienten en clienten 
6. Ze zijn betrokken in alle fasen van een proces 
7. Het leidt tot daadwerkelijke verbetering  
(Zie definitie Dedding & Slager, 2013 De rafels van participatie in de gezondheidszorg)  
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Wat betekent deze definitie? 
 

1. Een situationeel en 
interactief proces 

2. Alle relevante actoren doen 
mee 
 
 
 

Gevolgen 
 
l Patiënten en richtlijnmakers/ 
onderzoekers kijken samen 
hoe het maakproces 
uitgevoerd kan worden. 
l Er wordt goed gekeken naar 
de deelnemers en wanneer er 
deelnemers missen is er 
ruimte om deze alsnog bij te 
voegen. 
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Wat betekent deze definitie? 
3. In dialoog 

4. Er wordt recht gedaan aan 
alle betrokkenen 

5. Vooral van patienten en 
clienten 

Gevolgen 
l Er wordt met elkaar 
gesproken en samen met 
elkaar besluiten genomen 
l Wanneer er suggesties 
komen van patiënten wat 
betreft onderzoek of richtlijnen 
dan wordt dit serieus 
uitgezocht.  
l Met name de suggesties van 
patiënten en cliënten! 



Patiëntenparticipatie 

Wat betekent deze definitie? 

6. Ze zijn betrokken in alle 
fasen van een proces 

 
7. Het leidt tot daadwerkelijke 
verbetering  

Gevolgen 

l Er wordt niet een onderdeel 
uitgelicht waar patiënten bij 
mogen komen. 
l Patiënten en cliënten 
moeten aantoonbaar baat 
hebben bij de uitkomst 
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Patiëntenparticipatie 

Hindernissen 
l Praten in eigen jargon of vaktaal 
l Verschil van mening 
l Patiënten voelen zich niet gehoord 
l Ervaringen worden in een andere context geplaatst 
l De verwachtingen komen niet overeen 
l Er zijn uitkomsten of richtlijnen die niet goed uitkomen 
l Er wordt niet genoeg tijd genomen om patiënten er goed bij 
te betrekken 



Patiëntenparticipatie 

Handige afspraken 
l Stel met elkaar het doel vast 
l Maak duidelijk wat de rollen en taken zijn 
l Maak duidelijk wat de verwachtingen zijn 
l Zorg voor duidelijke beslismomenten 
l Zorg voor voldoende tijd 
l Besluit dat het leren van de samenwerking voorop staat 
l Benoem de vertrouwelijkheid van de informatie 
l Zorg voor financiële vergoedingen 
l Biedt ondersteuning en scholing 
l Zorg voor goede faciliteiten  



Patientenparticipatie  

Kwetsbare groepen 
 
Kinderen: Onderzoek dr. Christine Dedding (proefschrift Delen in 
macht en onmacht. Kindparticipatie in de alle daagse diabetes zorg. 
Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2009 
 https://www.youtube.com/watch?v=XNy0eGclfLg 
 
Verstandelijk gehandicapten: Prof. Dr. Tineke Abma 
 
Migranten: Handreiking patientenparticipatie van migranten in 
onderzoek, kwaliteit en beleid 



Patientenparticipatie 

Patientenparticipatie in reuma  
https://www.youtube.com/watch?v=iAOfLKDL5mQ 
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Take away home message  
 

Creëer een omgeving waarin het mogelijk is dat patiënten 
participeren; 

 en zorg ervoor dat dit op een ongetemde manier wordt 
gedaan. 

 
 

Dank u wel.  


