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Voorwoord
Een goed gesprek tussen patiënten en onderzoekers kan soms grote gevolgen hebben. Een mooi

voorbeeld daarvan kwam ik laatst tegen tijdens een ZonMw-bijeenkomst over patiënten

participatie. Daar werd gepresenteerd hoe een onderzoeksagenda drastisch veranderde na een
dialoog tussen onderzoekers en patiënten met een spierziekte. De patiënten wilden vooral

onderzoeksthema’s die over hun dagelijkse leven gaan. Onderzoekers wilden juist thema’s als
snelle diagnose en inzicht in de prognose. Na de dialoog was die agenda aardig aangevuld.
Hoog op de prioriteitenlijst staan nu onderzoek naar symptoombehandeling en onderzoek
naar factoren die de kwaliteit van leven bepalen.

De afgelopen jaren dringt steeds meer het besef door dat participatie van patiënten essentieel
is om vooruitgang te boeken in de zorg. Bijvoorbeeld om de zorg te verbeteren, ziektes te

bestrijden en de kwaliteit van leven te vergroten van mensen met een aandoening. Toch is er
nog een weg te gaan. Participatie is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. Die zoektocht

vraagt iets van beide partijen: de professionals en de patiënten. Ze hebben elkaar nodig om
patiëntenparticipatie verder vorm en inhoud te geven.

ZonMw stimuleert deze zoektocht op verschillende manieren. We brengen onderzoekers en
patiënten met elkaar in gesprek. We brengen nieuwe inzichten en ervaringen bij elkaar. We geven

patiënten een plek binnen de ZonMw-programma’s. We hebben een speciale commissie die

meedenkt over participatie. En in 2009 is het programma Patiëntenparticipatie in onderzoek,
kwaliteit en beleid van start gegaan, bedoeld om nieuwe inzichten boven water te krijgen.

Ook deze brochure maakt deel uit van ons streven om patiëntenparticipatie een extra impuls

te geven. De brochure laat zien dat participatie echt nodig is én veel oplevert. We hopen dat de
anekdotes uit de praktijk veel mensen inspireren om patiënten een stem te geven binnen hun
projecten. Want elke bijdrage vanuit hun perspectief is van grote waarde.
Henk Smid, directeur ZonMw
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Inleiding

Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over patiëntenparticipatie. Zo laat de brochure niet in

ZonMw krijgt ieder jaar talrijke projectvoorstellen voorgelegd met het verzoek om financiering.

detail zien hoe je patiëntenparticipatie stap voor stap kunt vormgeven. Ook zijn er geen uitge-

breide beschrijvingen opgenomen van methodieken en praktijkvoorbeelden. Daarvoor verwijzen

Een van de criteria waar ZonMw bij de beoordeling op let, is of er voldoende aandacht is voor

we naar de website van ZonMw. Op www.zonmw.nl/patiëntenparticipatie verzamelen en

patiëntenparticipatie. Zijn patiënten bijvoorbeeld betrokken geweest bij de onderzoeksvraag-

plaatsen we meer informatie, handvatten, tips en handige links.

stelling? Kunnen ze meedenken over de oplossingen die het project naar voren brengt?
En hebben ze een rol in het vertalen van opbrengsten naar concrete acties?

Terminologie

Intentie

Tot slot nog dit. We spreken in de brochure omwille van de leesbaarheid over patiënten.

Met deze brochure wil ZonMw de subsidieaanvragers verleiden om meer aandacht te besteden

Daarmee bedoelen we alle eindgebruikers die belang hebben bij de opbrengsten van een

aan patiëntenparticipatie én ze inspireren om daar invulling aan te geven. In welke fasen van

project. Dat kunnen patiënten zijn, maar natuurlijk ook burgers, consumenten, cliënten en

het project kan participatie bijvoorbeeld van belang zijn? En wat betekent dat voor de plannen?

hun vertegenwoordigers.

Die overwegingen staan centraal in deze brochure. Ook zijn er anekdotes en voorbeelden

opgenomen, gebaseerd op gesprekken met mensen uit de praktijk. Hun verhalen laten niet

alleen zien hoe waardevol participatie is, maar ook dat participatie haalbaar is en tot verrassende inzichten leidt.

Reden

Dat we met deze brochure specifiek focussen op patiëntenparticipatie heeft een belangrijke

reden. Er worden talrijke onderzoeken en innovaties in gang gezet, die bedoeld zijn om de zorg
voor de patiënt te verbeteren. Nog te vaak hebben de patiënten daarin geen enkele stem, terwijl
het toch echt om hen draait. Ook beperken de participatievormen zich vaak tot het bevragen

van patiënten als bron van informatie. Toch zijn er veel intensievere vormen van zeggenschap
die meer recht doen aan hun positie. Denk bijvoorbeeld aan een adviesrol en volwaardig
lidmaatschap in het projectteam.

Misverstanden

Met de brochure willen we ook afrekenen met een aantal misverstanden. Zo zouden patiënten
over onvoldoende kennis beschikken om mee te kunnen praten over onderzoek en innovaties.

Ook zouden ze – te ideologisch en te bevlogen – een persoonlijke agenda nastreven. Patiënten

zouden bovendien standaard tegen fundamenteel onderzoek zijn. De voorbeelden en anekdotes

in de brochure wijzen iets heel anders uit.
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Goede redenen
Anekdote

Kwestie van houding

‘Wat patiëntenparticipatie van je vraagt als professional? Het moet in je houding zitten. Je moet
geen arrogante betweter zijn en denken dat je altijd de wijsheid in pacht hebt. Je moet

nieuwsgierig zijn en het leuk vinden om verrast te worden door zaken die je zelf nog niet had
bedacht.’

Anekdote

Volstrekte onzin

‘Overeenstemming zoeken levert meer op dan denken voor de ander. De houding van ons als

professionals moet wat dat betreft veranderen. Vooral voor fundamenteel onderzoekers is dat

een uitdaging – die zien vaak nauwelijks een patiënt. Ik schat in dat een aanzienlijk aantal van

hen patiëntenparticipatie nog volstrekte onzin vindt. Ik voorspel ze: je zult nog positief verrast

Patiënten hebben een minder sterke positie dan andere
partijen in de zorg, zoals zorgverleners, beleidmakers, clinici
en onderzoekers. Dat is opvallend. De zorg draait immers
om patiënten. Zonder hen zou er weinig noodzaak zijn tot
onderzoek en zorgbeleid.

worden door de inbreng en motivatie van patiënten om jouw onderzoek te ondersteunen,

zeker als dat onderzoek hun situatie verbetert.’
Anekdote

Anders geformuleerd

‘In een grootschalig onderzoek werd gezocht naar factoren die een psychose opwekken of die
juist tegen een psychose beschermen. Talrijke patiënten werden opgetrommeld voor het

verzamelen van bloedsamples. Gaandeweg lieten zij van zich horen: “Jullie verzamelen wel

van alles over ons, maar wij hebben ook nog wel wat vragen waar we een antwoord op willen.”

Er valt dan ook veel te winnen door de ervaringsdeskundigheid van patiënten te benutten. Zij hebben niet alleen veel
specifieke kennis over de aandoening zelf, maar ook over hoe
zij daarmee (over)leven – in alle facetten van hun bestaan.
Dat is een heel ander perspectief dan dat van de professionals
en onderzoekers. Door de ervaringsdeskundigheid van
patiënten te benutten, focust u op problemen die er echt toe
doen. De maatschappelijke relevantie van uw projecten neemt
toe. En het verstevigt het draagvlak voor uw initiatieven.

Schoorvoetend zijn de fundamenteel onderzoekers toen rond de tafel gegaan met de cliënten

en hun familie. De gesprekken bleken een eyeopener voor de onderzoekers. Vragen die leefden
waren bijvoorbeeld: waarom heb ík wel schizofrenie en mijn zusje niet? Is het alleen iets met
de genen, of hebben voeding en omgeving ook invloed? Wat kan ik doen in de opvoeding terwijl

ik als ouder niet weet of mijn kinderen het gen ook hebben? De wetenschappers ondervonden

dat de persoonlijke vragen van patiënten dicht tegen de vraagstukken vanuit het fundamenteel
onderzoek aan liggen. Alleen formuleren de patiënten die vragen anders.’
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Probleem of vraag formuleren
Anekdote

Dwarsverbanden

‘Wij werken geregeld met groepsconsulten voor patiënten en hun partners. Voordeel is dat

zij de vragen stellen die ze anders niet zouden stellen, ze reageren op elkaar en zijn elkaar tot

steun. Als arts ontmoet je dan in één middag tien mensen met een zeldzame ziekte die je
anders incidenteel in je loopbaan zou tegenkomen. Je kunt dwarsverbanden leggen die je

anders niet zou zien en dieper ingaan op signalen. Behoren bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en

stemmingsstoornissen tot het ziektebeeld? Ook genereer je klinische onderzoeksvragen die
voor deze groep van belang zijn.’

Anekdote

Leuk onderzoek hoor...

‘Uit een dwarslaesieonderzoek kwam naar voren dat de rolstoel niet echt een effectieve manier

Dikwijls komen onderzoekers en professionals op andere
vraagstellingen dan patiënten. Het medisch-klinisch
perspectief is nu eenmaal een ander dan het patiënten
perspectief. Niet dat het ene beter is dan het andere.
Wel hebben ze elkaar nodig om innovaties tot stand te
brengen die er écht toe doen.

is om je voort te bewegen. Leuk onderzoek hoor, zeiden de patiënten, maar dat wisten we

natuurlijk allang. En we krijgen door de rolstoel ook nog eens pijn in schouders en nek. Doe liever
wat aan de kwaliteit van de revalidatie. Dus ga ons niet alleen opnieuw leren rolstoelrijden.

Maar help ons om te anticiperen op wat ons te wachten staat over tien jaar, zoals gewichts

toename, decubitus en blaasontstekingen. Voor de onderzoekers was het een eyeopener om

van patiënten te horen welke issues er spelen als je een dwarslaesie hebt.’
Voorbeeld

Ideale nazorg

Veel patiënten die curatief behandeld zijn geweest vanwege kanker, blijven vaak nog lange

Zorg er daarom voor dat de onderzoeksvraag of probleemstelling aansluit op waar patiënten behoefte aan hebben.
Laat u inspireren door wat hen bezighoudt. Wat zijn hun
problemen, vragen en behoeften? Wat kan er bijvoorbeeld
verbeteren in de zorg om de kwaliteit van hun leven te
vergroten? Zijn er voorzieningen die ontbreken? En naar
welke onderwerpen zou meer onderzoek gedaan moeten
worden? Er zijn talrijke methodieken om daar achter te
komen, zoals open-spacebijeenkomsten, focusgroepen en
participatie in werkgroepen.

tijd onder controle bij verschillende artsen. Om te weten hoe patiënten de ideale nazorg en

nacontrole zien, werd er een open-spacebijeenkomst georganiseerd voor patiënten en artsen.

Tijdens de uitwisseling bleek dat artsen vaak denken dat patiënten het prettig vinden om

onder controle te blijven. Het zou veel zorgen bij hen wegnemen. Bij een aantal tumorsoorten

is er echter geen bewijs dat er een grotere overlevingswinst is als je nieuwe manifestaties van

kanker eerder ontdekt. Veel patiënten geven aan dat – als de arts zou vertellen dat de controle

geen meerwaarde heeft – zij liever de episode van kanker afsluiten en zelf de vinger aan de
pols houden. Dat was voor veel artsen verrassend.
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Doelgroep of onderzoekspopulatie
bepalen
Anekdote

Over het hoofd gezien

‘We hebben in Zwolle ooit onderzoek gedaan naar overgewicht en ongezond gedrag bij

scholieren tussen de zes en twaalf jaar. Na afloop hebben we tijdens een bijeenkomst de

uitkomsten gepresenteerd. Allemaal geweldig, totdat een mevrouw in de zaal riep: “Wij zaten

er niet bij.” Wat bleek: we hadden de steekproef niet gedaan op scholen voor kinderen met

een beperking. We hebben dat toen alsnog in gang gezet. Het probleem van overgewicht en

ongezond gedrag bleek bij deze groep vier keer zo groot te zijn. We hadden ons aanvankelijk

niet gerealiseerd dat de handicap zo’n impact heeft op hun leefstijl. Nu gaan we samen met
deze kinderen en hun ouders maatregelen bedenken – binnen de mogelijkheden en beperkingen
die zij zelf zien.’

Anekdote

Belangrijk is om nauwkeurig te bepalen wie de doelgroep
of onderzoekspopulatie is waarop het project zich richt.
Daarin zijn allerlei keuzes te maken; doelgroepen zijn immers
per definitie divers. Er zijn bijvoorbeeld verschillen in leeftijd,
sekse, gezondheidsproblematiek, competenties, opleiding,
inkomen en culturele achtergrond. Dat noodzaakt om te
focussen, te segmenteren en af te bakenen.

Ook representatief

‘De meeste astmaonderzoeken die we doen zijn gericht op astmapatiënten die níet roken.

Want tja, als je astma hebt, is roken natuurlijk not done – denken we dan. Inmiddels blijkt dat

er onder astmapatiënten net zo veel rokers zitten als onder de doorsnee bevolking. Om die

reden gaan we de rokende astmapatiënten voortaan wel betrekken in ons onderzoek. Ook zíj

zijn representatief voor de groep met deze aandoening.’
Anekdote

Iedereen kan meeschrijven

‘De patiëntenparticipatie bij de richtlijnontwikkeling voor subfertiliteit kon naar ons idee beter.
We stuurden altijd de conceptteksten op en patiënten konden dan feedback geven in een

werkgroep. Vaak zit je dan aan tafel met steeds dezelfde patiënten die de patiëntenvereniging

Betrek bij deze stap de doelgroep. Samen met hen krijgt u meer
zicht op de omvang en diversiteit. U kunt de focus makkelijker
bepalen als u weet waar de doelgroep zelf prioriteit aan geeft.
En u voorkomt dat u in de periferie doelgroepen over het
hoofd ziet die er op het eerste gezicht niet toe doen voor uw
project.

vertegenwoordigen – en dat is toch een selecte groep. Bovendien kost die methode veel tijd

en patiënten lopen in de dialoog het risico “weggeblazen” te worden door de professionals.

We zijn toen op de website van de patiëntenvereniging gestart met WikiFreya. Dat biedt álle

patiënten de kans om online mee te schrijven aan de aanbevelingen. Al zou slechts 1% van alle
mensen met vruchtbaarheidsproblemen reageren, dan hebben we er toch enkele honderden

een stem gegeven.’
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Doelgroep betrekken
Anekdote

Neem het serieus

‘Denk er niet te lichtzinnig over. Zo van: dat doen we wel even, we laten die patiënt gewoon
wat zeggen hier en daar. Dat is pseudoparticipatie. Je moet patiënten écht een stem willen

geven. Neem het serieus, neem de tijd, neem ze mee in het hele proces. Spreek verwachtingen
uit en wees creatief, want elke situatie is weer anders.’

Voorbeeld

Participatieladder

Vaak wordt er gesproken van de participatieladder. Onder aan de ladder staat de minimale

vorm van participatie en naarmate men hoger komt op de ladder, neemt de zeggenschap toe.

Minimaal is bijvoorbeeld dat de patiëntenorganisatie op verzoek van de onderzoeker informatie

aanlevert. Meer invloed is er als de patiënt advies geeft over het (onderzoeks)project of als hij

Bekijk in een vroeg stadium hoe u de patiënten gaat betrekken
bij uw project. Hun inbreng kan op verschillende momenten
van belang zijn. Bijvoorbeeld om uw plannen te toetsen, de
opbrengsten te implementeren of om draagvlak te krijgen
voor deelname aan het onderzoek. Doe dat weloverwogen.
Patiëntenorganisaties worden dikwijls overspoeld met
vragen, bijvoorbeeld om vragenlijsten te beoordelen en deel
te nemen in adviescommissies, terwijl de beschikbare tijd en
mankracht begrensd is.

subsidieaanvragen helpt beoordelen. Nog hoger op de ladder is de participatievorm waarbij
patiënten helpen bij het onderzoek of volwaardig lid zijn van een projectgroep.

Anekdote

Gelijkwaardige gesprekspartner

‘Besteed veel aandacht aan de afspraken die je maakt. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de
vergoeding voor vergaderingen. Wat precies de taken en rollen zijn van de patiënten. En hoe je

ervoor kunt zorgen dat zij daadwerkelijk kunnen meepraten. Essentieel is om de patiëntengroep
als gelijkwaardige gesprekspartner te zien en om daar ook echt naar te handelen. Anders kun
je er maar beter niet aan beginnen.’

Anekdote

Legitieme vraag

‘De ouderen in onze regio praten op verschillende niveaus mee over verbeteringen op het

Zorg ervoor dat u op het juiste moment de juiste vorm van
participatie inzet. Niet elke fase vraagt immers om dezelfde
mate van participatie. Ga ook na welke participatiemethodieken in welke situatie goede resultaten opleveren. Soms is
het ook nodig om voor bepaalde patiëntengroepen extra
actie te ondernemen, bijvoorbeeld voor mensen met een
verstandelijke beperking. Leg in het projectplan vast hoe de
participatie in de verschillende fasen vorm krijgt en onderbouw die keuze.

gebied van wonen, welzijn en zorg. Ze zitten bijvoorbeeld in de stuurgroep die beslist over

de dagelijkse gang van zaken. Maar de ouderendelegatie helpt ook de projectaanvragen te

beoordelen. Hun stem is doorslaggevend. Vinden zij het project niet van belang vanuit het
ouderenperspectief, dan wordt het niet als subsidieverzoek ingediend. Punt. Een van de criteria
waar zij op letten is of ouderen baat hebben bij het project en om hoeveel ouderen het dan

gaat. Een lastige vraag, maar zó legitiem.’
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Methoden en technieken kiezen
Anekdote

Stappenteller

‘Voor de preventie van overgewicht onder vmbo-leerlingen had de onderzoeker – een jaar of

vijftig – bedacht dat het leuk zou zijn om een gadget in te zetten. Zo’n opgepimpte stappenteller, met inlogmogelijkheden op een website en sms’jes met aansprekende leefstijltips.

Helemaal hip. Dat pakte anders uit: de leerlingen logden bijzonder weinig in.

We zijn toen nagegaan waar dat aan lag. Een deel van de scholieren was het apparaatje gelijk

vergeten, waardoor het in de wasmachine belandde. Anderen waren benieuwd naar de vele
toepassingen. Ze gingen ermee schudden, of maakten het apparaat vast aan de hond. Ook waren

er van die techneuten die de hele boel uit elkaar haalden om te zien hoe het werkte. Dan denk
je er te zijn met een hip en technologisch dingetje, maar je doelgroep kijkt daar heel anders
tegenaan.’

Kies onderzoeksmethoden en interventietechnieken die
aansluiten bij de doelgroep. Niet alle methoden en technieken
zijn geschikt. Belangrijk aandachtspunt is de belastbaarheid
van de mensen uit de doelgroep. Wat vraagt u van hen en is
het in verhouding met de opbrengsten?
Verken de opties samen met de patiënten uit de doelgroep.
Vraag hen om vanuit hun perspectief mee te denken over de
haalbaarheid, uitvoerbaarheid en validiteit van uw plannen.
Ga bijvoorbeeld na of de vragenlijsten behapbaar zijn. En ook
of de onderzoeksopzet daadwerkelijk antwoord zal geven op
de vraagstelling. Onderzoekers en ervaringsdeskundigen
hechten namelijk soms een ander belang aan de uitkomsten.
Hou als onderzoeker in de gaten of de omvang van de populatie groot genoeg is voor inclusie binnen het onderzoek.
Kies zo nodig voor een combinatie van kwantitatieve en
kwalitatieve methoden.

Anekdote

Te belastend

‘Ons onderzoeksvoorstel werd wetenschappelijk goed beoordeeld, maar de ethische commissie
vond het te belastend voor patiënten. Het was ook niet mis. Patiënten moesten in drie jaar tijd

drie keer naar het ziekenhuis om via een buisje in de longen te laten kijken.

We hebben het onderzoeksvoorstel toen voorgelegd aan de patiëntenvereniging, die een

patiëntenpanel om een oordeel vroeg. Ook de patiënten in het panel vonden het belastend.
Maar als het onderzoek naar oorzaken en behandeling verder wil komen, dan moet dit nou

eenmaal gebeuren – zo stelden ze. Uiteindelijk zijn 110 patiënten gevraagd om deel te nemen.

Op drie na hebben zij ja gezegd. De belangrijkste les? Ga niet op de stoel van de patiënt zitten

als je geen patiënt bent.’
Voorbeeld

Andere uitkomstmaten

Iedere twee jaar buigen experts zich tijdens een internationale conferentie over de uitkomst-

maten van onderzoek naar het succes van behandelingen voor reumapatiënten. Ook patiënten

praten mee tijdens de conferentie. Wat blijkt is dat patiënten andere uitkomstmaten belangrijk
vinden dan de experts. Die kijken vooral naar bijvoorbeeld het aantal ontstoken gewrichten

en de bloedbezinking. Patiënten willen dat ook het effect wordt gemeten op moeheid en
slaappatronen.
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Gegevens verzamelen
Anekdote

Patiënt als onderzoeker

‘Voor een onderzoek onder mensen met een verstandelijke beperking hebben we twee ervaringsdeskundigen gevraagd ons te helpen. Als onderzoeker heb je niet altijd de vaardigheid die zij
wel hebben om het ijs te breken. Tijdens een interview staan wij te stuntelen bij de deur van

een autistische jongen die druk doende is met zijn complete autoverzameling. Onze ervaringsassistent zegt gewoon: “Hoi, zullen we dan maar even gaan zitten?”. Vertrouwen hebben en
vertrouwen krijgen: dat bepaalt de kwaliteit van je informatie. De doelgroep inzetten bij je

onderzoek voorkomt dat je onderzoeksgroep zich op de vlakte houdt of sociaal wenselijke
antwoorden geeft.’

Voorbeeld

Basis nodig voor dialoog

Patiëntenorganisaties kunnen een grote rol hebben in het
succesvol verzamelen van onderzoeksgegevens. De oproep
aan hun achterban voor deelname aan onderzoek roept vaak
meer respons op dan wanneer de onderzoeker het zelf doet.
Patiëntenorganisaties zijn nu eenmaal een herkenbare en
betrouwbare afzender. Bovendien beschikken zij vaak over
een actueel patiëntenbestand.

Er zijn aandoeningen waarover artsen en patiënten – en ook patiënten onderling – het niet

eens zijn. Neem bijvoorbeeld het chronisch vermoeidheidssyndroom. De een stelt dat er tot nu
toe niks gevonden is dat het ziektebeeld verklaart. De ander is ervan overtuigd dat er sprake is

van een afwijking in de hersenen – waardoor cognitieve gedragstherapie onbespreekbaar is.
Dat maakt het gezamenlijk ontwikkelen van een richtlijn ingewikkeld. Wat kan helpen is om

eerst met elkaar een basis voor de dialoog te leggen. Wat is er wel bekend en wat niet? En wat
betekent dat voor de discussie die we gaan voeren?

Anekdote

Argumenten ouder en kind

‘Experts verschillen van mening over hoe te handelen bij niet ingedaalde testis. Moet je nu wel
of niet opereren en op welk moment dan? Als voor beide behandelingen even veel te zeggen

Er zijn talrijke voorbeelden van onderzoeken waarbij patiënten
intensief participeren en zo het succes van het project ver-
groten. Ze organiseren samen met onderzoekers informatiebijeenkomsten en focusgroepen. Ze helpen met de voorlichting
over het project door teksten te beoordelen en mee te
schrijven. Ook toetsen ze de informed-consentverklaring om
te kijken of er alles in staat wat erin moet staan – op een
begrijpelijke manier.

valt, dan kunnen de persoonlijke argumenten van ouder en kind doorslaggevend zijn. Daarom

vragen we hun in focusgroepen wat zij belangrijk vinden als dit probleem speelt. Denk bijvoorbeeld aan pesten onder de douche, vruchtbaarheid en de kans op infectie. Ook gaan we na of

ze eigenlijk wel een rol willen hebben in die beslissing – ook dat is van belang om te weten.
De uitkomsten krijgen een plek in de beslisboom die ontwikkeld wordt voor artsen.’
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Uitkomsten interpreteren
Voorbeeld

Bedplassen

Uit onderzoek bleek dat bij het toepassen van een bepaalde zindelijkheidsmethode er bedui-

dend meer kinderen stoppen met bedplassen. De onderzoekers concludeerden dan ook dat

deze methode aanbevelenswaardig is. Toch bleek daar vanuit gebruikersperspectief wel wat op

af te dingen. De methode vraagt namelijk méér van ouders en kind dan de andere oplossingen.
Bovendien werkt de methode bij een (groot) aantal kinderen niet. Er zijn ook methoden

die beduidend minder belastend zijn en toch nog zo’n 40 procent van de kinderen van het
bedplassen afkrijgen.

Anekdote

Koekje bij de koffie

‘Vanuit de westerse cultuur wordt vaak gedacht dat allochtone vrouwen overgewicht

Ook in deze fase van een project kan patiëntenparticipatie
een cruciale rol spelen. Uiteraard is het analyseren van de
uitkomsten een technisch aspect van het onderzoek. Maar zo
gauw die uitkomsten geïnterpreteerd worden, kan betrokkenheid van de doelgroep veel opleveren. Alleen al omdat
patiënten vanuit hun ervaring de bevindingen soms anders
verklaren dan de onderzoekers.

beschouwen als iets moois. Uit onze analyse kwam iets anders. De vrouwen komen veel bij

elkaar op bezoek om hun sociaal netwerk in stand te houden. Een goede gastvrouw zijn is in

deze cultuur belangrijk. Je krijgt dan ook een overdonderende hoeveelheid lekkers aangeboden
en als goede gast neem je wat je aangeboden wordt. Om het overgewicht tegen te gaan, zal

het opdringen van de Nederlandse norm – één koekje bij de koffie – niet werken. We moeten dus

nagaan hoe je in een cultuurgevoelige context de normen voor gezond gedrag kunt veranderen,

zonder de gastvrijheid aan te tasten. Misschien kun je iets met de portiegrootte of met de

samenstelling van de hapjes. Die aanbevelingen kun je alleen formuleren met de doelgroep zelf.’
Anekdote

Digitale begeleiding

‘Het herstel van patiënten na gynaecologische (kijk)operaties bleek veel langer te duren dan

Patiënten kunnen bijvoorbeeld helpen de onderzoeksresultaten in de juiste context te plaatsen. Ook zijn ze sterk in het
interpreteren van de uitkomsten en het formuleren van
aanbevelingen, specifiek vanuit het patiëntenperspectief.
Ze kunnen aangeven welke bevindingen voor hun achterban
relevant zijn. En ook welke resultaten misschien meer
nadruk behoeven.

je mag verwachten. We zijn toen op zoek gegaan naar verbeteringen, onder meer door focus-

groepen te organiseren voor patiënten die de ingreep hadden ondergaan. Naar voren kwam

dat de vrouwen vaak tegenstrijdige adviezen kregen van de gynaecoloog, bedrijfsarts en huis-

arts. Ook was niet altijd helder wat hen te wachten stond – waardoor de onzekerheid toenam.

We hebben de vrouwen mee laten denken over de oplossing. Een van de uitkomsten is een
website die vrouwen digitaal begeleidt. Ze vinden er pre- en postoperatieve informatie en

op het individu toegespitste adviezen over het hervatten van activiteiten en de terugkeer
naar werk.’
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Communiceren en implementeren
Anekdote

Verwachting

‘Samenwerken met de einddoelgroep schept wel verwachtingen. Zo willen patiëntengroepen

vaak dat een (onderzoeks)project hun probleem helpt oplossen – terwijl dat niet altijd mogelijk
is. Hou daar rekening mee. Wees zorgvuldig in je communicatie en beargumenteer waarom

je voor een bepaalde aanpak kiest. Welke gegevens neem je wel of niet mee? Wanneer en hoe
koppel je terug? En op welke vragen moet er in ieder geval een antwoord komen?’

Anekdote

Busreisje

‘Elk jaar gaan we eropuit met de deelnemers van het onderzoek. We presenteren dan niet

alleen de uitkomsten tot dan toe, maar maken er ook iets gezelligs van. Dat wordt enorm

gewaardeerd. Zo’n bindende factor heb je nodig in een langlopend onderzoek. Het voedt het

Patiënten hebben er belang bij dat er iets met de uitkomsten
van uw project gebeurt. Door de resultaten aan hen over te
dragen, is de kans daarop groter. Zij kunnen bijvoorbeeld het
initiatief nemen tot een vervolgactie en de eigen achterban
informeren. Ook blijken zij soms de beste kanalen te hebben
om onderzoeksresultaten te verspreiden onder medici,
bijvoorbeeld als het gaat om zeldzame aandoeningen.

contact, het geeft het gevoel dat je met elkaar het onderzoek tot een succes brengt. Als onderzoeker leer je de patiënten kennen – en de patiënten elkaar onderling ook. Ze horen van elkaar
hoe het gaat, waar ze tegenaan lopen in hun dagelijkse leven – en ze zijn daarmee ook weer

een belangrijke informatiebron voor ons. In een informele sfeer hoor je veel meer wat stof tot
nadenken geeft – van moleculaire focus tot impact van onderzoek.’

Voorbeeld

Inbreuk van zakcomputertje

Om patiënten te helpen migraineaanvallen tijdig te herkennen en te voorkomen, hadden

onderzoekers bedacht een zakcomputertje te ontwikkelen. Dit stuurt twee keer per dag een
aantal vragen naar de patiënt. De patiënt stuurt vervolgens het antwoord daarop terug.

Binnen een halfuur krijgt de patiënt weer een bericht. Bijvoorbeeld met de waarschuwing dat
hij in de gevarenzone zit en tips om de migraineaanval voor te zijn. Om de implementatiekansen

Benut die kans door de informatie in de juiste vorm bij de
juiste groepen te krijgen. Het beste is om ze daarvoor in een
zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. Zo bouwt u tussentijds ook aan het draagvlak voor de eindresultaten. Het geeft
u ook de mogelijkheid om zicht te krijgen op vragen die zijn
blijven liggen. Dit is vaak het moment waarop onderwerpen
worden geïdentificeerd voor nieuwe onderzoeks- of innovatieprojecten.

te toetsen, bespraken de onderzoekers het idee uitvoerig met de patiëntenvereniging. Veel

discussie was er over de inbreuk op het persoonlijk leven, vooral van werkende mensen die

bijvoorbeeld tijdens een vergadering een bericht krijgen waarop ze direct moeten reageren.
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Planning maken, begroting
opstellen
Anekdote

Alsof het niets kost

‘Laatst kwam het vacatiegeld voor participerende patiënten aan de orde. De artsen aan tafel

vonden zo’n vergoeding absoluut niet nodig. Maar die patiënten komen toch hun deskundig-

heid inbrengen? Alsof dat niks waard is… Bovendien moet er vaak een oppas geregeld worden

voor de kinderen. Er is vervoer nodig. Er moet parkeergeld worden betaald. Op z’n minst zouden

de gemaakte kosten vergoed moeten worden. Je mag er ook niet vanzelfsprekend vanuit

gaan dat patiëntenvertegenwoordigers al het werk wel even op vrijwillige basis zullen doen.
Dan neem je ervaringsdeskundigheid eigenlijk niet zo serieus.’

Anekdote

Vertaalslag budgetteren

‘We vergeten als onderzoekers vaak hoe belangrijk het is om bevindingen toegankelijk te

Participatie kost tijd en geld. Bedenk van tevoren hoe en
wanneer u participatie gaat inzetten. Reken de kosten door
in de projectbegroting. Voorkom verrassingen en verken met
de doelgroep de mogelijkheden en beperkingen. Welke werk
belasting is reëel? Wat is er nodig aan bijvoorbeeld laptops,
vervoer, verklarende woordenlijsten en voorbereidingstijd?
Zorg ervoor dat u een reële vergoeding zet tegenover de
inspanningen van patiënten.

maken voor patiënten. Er ligt dan een mooi rapport, maar aan verspreiding en implementatie
is dan niet gedacht. Laat staan aan het begroten van de kosten voor een goede vertaalslag.

We dragen verantwoordelijkheid om de investeringen in onderzoek te doen terugvloeien naar

de samenleving. Bovendien is het ook onze plicht naar de patiënt toe. Die hebben we immers

eindeloos bevraagd om de nodige informatie te verkrijgen. Vaak hoort die patiënt nooit meer
wat over het onderzoek. Dat kan eigenlijk niet.’

Voorbeeld

Contract

Bij een klinisch onderzoek naar reuma, krijgen participerende patiënten een contract met

het universiteitsziekenhuis. Dit contract regelt de onkostenvergoeding en de omgang met

vertrouwelijke informatie. Ook ligt vast dat de patiënt toegang heeft tot allerlei faciliteiten,

zoals de bibliotheek, trainingen, internet met eigen e-mailaccount, en een eigen werkplek

Participatie stelt u ook voor vraagstukken als omgaan met
belangen, ethische kwesties en vertrouwelijkheden. Denk
bijvoorbeeld aan de bezwaren die er kunnen zijn als een
farmaceut het onderzoek helpt financieren. Ook bestaat
de kans dat patiënten vertrouwelijke gegevens onder ogen
krijgen van mensen en organisaties die zij persoonlijk
kennen. Bespreek deze aspecten open met elkaar en beslis
gezamenlijk wat daar de implicaties van zijn.

met bureau, computer en telefoon.
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