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Themaleider patient empowerment 



• Scan invoegen!!!!! 



Kaders patiënten participatie 

Micro 

Meso 

Macro 

• Communicatie 

•  Consultatie 

•  Participatie 



Macro & Meso niveau 

• Beschrijvend onderzoek: hoe verloopt participatie in huidige 

praktijk? 

• Explorerend onderzoek: randvoorwaarden voor interventies 

• Interventie onderzoek: effectiviteit (1 RCT*) 

* Boivin et al. 2012 



Micro niveau 

• Gezamenlijke besluitvorming (>40 systematische reviews), o.a. 

– Communicatie training 

– Coaching van patiënten 

– Keuzehulpen  

• Zelfmanagement  (>70 systematische reviews sinds september 

2010), o.a. 

– Educatie 

– Monitoring en zelfzorg 

– Lotgenotencontact 

– Persoonlijke gezondheidsdossiers 

 



MijnRadboudDossier 

27 augustus 2012 

• Medische informatie 

• Röntgen foto’s 

• Lab resultaten 

• Verwijsbrieven 

• Klinische notities 



Doelen van participatie 

Doel Meten van … 

Vergroten kennis • Kennis van de aandoening en complicaties 
• Kennis over behandelopties en uitkomsten 

Verbeteren ervaringen • Patiënttevredenheid 
• Arts-patiënt communicatie 
• Kwaliteit van leven 

Verlagen zorgconsumptie & kosten • Ziekenhuisopnames 
• SEH bezoek 
• Opname duur 
• Huisartsenbezoek 

Bevorderen gezond gedrag & gezondheid • Therapietrouw 
• Ziekteactiviteit 
• Functionele status 
• Klinische indicatoren 



De evidence van participatie 
                             op micro niveau 
Geactiveerde patiënten … 

• Maken gezondere leefstijlkeuzes  

• Maken geïnformeerde keuzes over hun behandeling en zorg, 

die passen bij persoonlijke voorkeuren 

• Zijn trouwer aan behandelschema’s  

• Ervaren minder fouten  

• Gebruiken minder zorg 

Coulter. J Ambulatory Care Manage 2012;35:80-9. 



Maar praktijk is anders 

Mijn specialist … 

…. geeft mij de kans om vragen te stellen over 
aanbevolen behandelingen 

82% 

…. vertelt mij over beschikbare behandelopties 82% 

…. betrekt mij zodanig bij het nemen van besluiten 
over mijn behandeling of zorg, dat het bij mij 
past 

79% 

Alle drie aspecten 67% 

Osborn & Squires. J Ambulatory Care Manage 2012;35(2):118-28. 



Percentage met positieve ervaring* 

* Rapporteerde dat specialist altijd/vaak: 1) de mogelijkheid biedt om vragen te stellen over aanbevolen 

behandeling; 2) vertelt over behandelopties; en 3) betrekt patiënt bij besluitvorming.  

Basis: bezocht afgelopen 2 jaar een specialist 

Bron: “2011 Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Sicker Adults in Eleven Countries.” 

En niet alleen in Nederland 



Lees Tip (1) 



Verdediging op 12 september 2012 

Aula Radboud Universiteit 

Aanvang: 15.30 uur exact 

Lees Tip (2) 



Conclusies 

• Groot onderzoeksterrein & volop in ontwikkeling. 

• Spanningsveld tussen kwaliteit van zorg dimensies en 

doelen patiënten participatie. 

• Met name evidence voor zelfmanagement en 

gezamenlijke besluitvorming. 

• Implementatie blijft achter. 


