
Participatiecirkel Patientenfederatie  
 
Er zijn verschillende vormen van patiëntenparticipatie en elke vorm vergt bepaalde kennis, 
vaardigheden en ervaring. Een ervaringsverhaal vertellen vraagt wat anders dan deelnemen aan een 
stuurgroep. Er is niet één beste methode. Patiëntenparticipatie is betekenisvol wanneer de passende 
vormen van participatie worden ingezet, er sprake is van de juiste mensen tijdig op de juiste plek  en 
als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 
 
Vormen patiëntenparticipatie 
Onderstaande participatiecirkel laat zien op welke manieren patiënten(vertegenwoordigers) betrokken 
kunnen worden. Het geeft ook informatie over de mate van invloed. 
 
 

 
 
 

Informeren 
De cirkel begint bij informeren. Informeren wil zeggen; relevante patiënten(organisaties) op de 
hoogte stellen. Er is in principe geen ruimte voor interactie. Informeren is feitelijk geen participatie 
maar het kan wel de basis vormen om participatie te starten en te bevorderen.  
 
Praktijkvoorbeeld van informeren:   
 Een patiëntenorganisatie krijgt te horen dat er een nieuwe keuzehulp wordt ontwikkeld op 

initiatief van een andere organisatie, bijvoorbeeld een beroepsvereniging. 

Raadplegen 
Raadplegen gaat over het meedenken van individuele patiënten. Dit is een vrijblijvende vorm van 
participatie. Hier mogen patiënten meedenken en meepraten. Een patiëntenorganisatie, groep 
patiënten of een individu wordt gevraagd zijn/haar mening of ervaring te delen. Het raadplegen van 



individuele patiënten kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via focusgroepen, 
patiëntervaringsvragenlijsten en spiegelgesprekken. 
 
Praktijkvoorbeelden van raadplegen: 
 Om te bepalen hoe telemonitoring eruit zou moeten zien voor patiënten met hartfalen, worden  

patiënten met hartfalen gevraagd om deel te nemen aan een groepsgesprek. 
 Om knelpunten in de zorg voor vrouwen in de overgang te achterhalen, wordt een vragenlijst 

uitgezet in een selectie van het Zorgpanel van de Patientenfederatie. 

Adviseren 
Na het raadplegen van meerdere individuen over hun ervaringen en meningen met bepaalde 
zorgverlening, worden namens deze groep patienten bepaalde problemen, wensen en oplossingen 
ingebracht. Bijvoorbeeld de Patiëntenfederatie of een patiëntenorganisatie kan adviseren. 
 
Praktijkvoorbeeld van adviseren: 
 De Patiëntenfederatie adviseert VWS over het geneesmiddelenbeleid. Dit doet de 

Patiëntenfederatie op basis van de ervaringen van leden, eventueel aangevuld met de informatie 
vanuit het Zorgpanel en andere kanalen. 

Coproduceren 
Bij coproduceren hebben vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en andere partijen, zoals 
zorgverleners, beleidsmakers, onderzoekers, evenredige invloed en werken effectief samen aan 
plannen of producten. 
 
Praktijkvoorbeeld van coproduceren: 
 Patiëntenvertegenwoordigers nemen namens een patiëntenorganisatie deel aan een werkgroep 

voor de ontwikkeling van een richtlijn of een indicatorenset. 

Meebeslissen 
Patiënten sturen en beslissen mee over allerlei soorten beleid namens patiëntenorganisatie(s) of een 
groep patiënten. 
 
Praktijkvoorbeelden van meebeslissen: 
 Deelname van de Patiëntenfederatie aan de afspraken rondom de Hoofdlijnenakkoorden. 
 Deelname van een patiëntenorganisatie, zoals Diabetesvereniging Nederland (DVN) of de 

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), in het bestuur van de kwaliteitsregistratie.  
 
Zelfbeheer 
Zelfbeheer betekent dat patiënten een eigen initiatief opzetten in georganiseerd verband. 
 
Praktijkvoorbeelden van zelfbeheer:  
 ZorgkaartNederland is een website van de Patiëntenfederatie. Dit is de grootste ervaringssite voor 

de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen. De website 
wordt beheerd en doorontwikkeld door de Patiëntenfederatie. Een adviesraad van 
brancheorganisaties van zorgverleners geeft advies. 

 Inwoners van een dorp verenigen zich in een zorgcoöperatie en bundelen hiermee de krachten 
om de zorg in een dorp zelf te organiseren. Zo kunnen zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig in het dorp blijven wonen. 


