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“Van de reservebank naar een basisplaats” 
Patiëntenparticipatie in (wetenschappelijk) onderzoek 
 
Contactpersoon: Nele Caeyers, nele@reumanet.be 
 
 
Patiënten denken mee! 
De betrokkenheid van patiënten bij onderzoek zit in de lift. Hiervoor zijn verschillende 
redenen aan te halen. Vooreerst geeft de betrokkenheid een extra dimensie aan de 
uiteindelijke onderzoeksresultaten en verhoogt het de geloofwaardigheid van de uitkomsten. 
Daarnaast komt het tegemoet aan de tendens om patiënten zelf te betrekken bij beslissingen 
die een impact zullen hebben om hun dagelijkse leven. Het mag duidelijk zijn dat mensen met 
een chronische aandoening, en in het bijzonder met een reumatische aandoening, niet enkel 
meer de rol van studieobject kunnen opnemen, maar actief kunnen betrokken worden bij 
het prioriteren van onderzoeksthema’s en de uitvoering van onderzoeksprojecten. 
 
Meerwaarde 
De samenwerking tussen patiënten en onderzoekers gaat niet vanzelf. Hoewel heel wat 
mensen overtuigd zijn van de meerwaarde die een partnerschap kan bieden, is de vraag hoe 
we dit best vorm geven, niet altijd makkelijk te beantwoorden. Beide partijen hebben baat bij 
richtlijnen en tips om deze nieuwe vorm van samenwerken te optimaliseren. Van beide 
kanten wordt een engagement gevraagd om dit tot een goed einde te brengen. 
 
Tweedaagse opleiding 
Omdat deze stap voor vele patiënten nieuw is, wil ReumaNet een tweedaagse opleiding 
aanbieden aan vrijwilligers-(reuma)patiënten in Vlaanderen. Hiermee willen we een stevige 
basis voorzien om inzicht te hebben op de agenda en inrichting van onderzoek en bij te 
dragen aan een betere implementatie en borging van onderzoeksresultaten. Tegelijkertijd 
willen we onderzoekers praktische methodes meegeven om de samenwerking te 
optimaliseren. 
 
 
Doelstelling 
 
De deelnemers van deze opleiding worden zich bewust van de meerwaarde van hun 
ervaringsdeskundigheid en krijgen instrumenten aangereikt om hun taak als 
patiëntvertegenwoordiger in (wetenschappelijk) onderzoek uit te voeren.  
We willen dit bereiken door: 
 

- inzicht te geven in het belang van de eigen ervaringsdeskundigheid voor 
wetenschappelijk onderzoek en deze leren te waarderen 

- basiskennis aan te reiken van (medisch) wetenschappelijk onderzoek en het leren 
herkennen van de mogelijkheden om dit proces te optimaliseren.  

- een onderzoeksaanvraag te leren beoordelen vanuit patiëntenperspectief 
- een eigen visie op patiëntenparticipatie in onderzoek te leren ontwikkelen. 
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Na de opleiding zal ReumaNet een database van ‘getrainde ervaringsdeskundigen’ aanleggen, 
zodat een goeie match tussen onderzoekers en patiëntexperten in de toekomst vlot kan 
verlopen. Deze training is noodzakelijk om de toenemende vraag naar de 
ervaringsdeskundigheid van patiënten op een verantwoorde manier te kunnen blijven 
inlossen. Door het aantrekken van nieuwe mensen voor deze specifieke taken vergroten we 
het netwerk met capabele personen voor gerichte opdrachten, dewelke ook een 
meerwaarde kunnen bieden elders in het Belgische reumalandschap. 
Onderzoekers kunnen aan de hand van praktische tools hun werkwijze bijschaven, zodat de 
meerwaarde van patiënten in onderzoek nog kan stijgen. 
 
 
 
Werkwijze 
 
ReumaNet zal, in samenspraak met de aangesloten verenigingen, een diverse groep 
samenstellen van mensen met verschillende reumatische aandoeningen, leeftijden, geslacht en 
woonplaats. 
 
De werkwijze, tijdens de tweedaagse training, o.l.v. een Nederlandse autoriteit in dit gebied, 
en zelf ervaringsdeskundige, is interactief. Het programma bestaat uit diverse oefeningen, 
gericht op zelfwerkzaamheid. Kennisoverdracht vindt plaats door middel van korte 
inleidingen, discussies en gerichte nabesprekingen. In de training wordt een balans tussen 
kennis-, vaardigheden en houdingsaspecten nagestreefd. 
 
Tijdens een terugkomdag, ongeveer een jaar na de training, kunnen de verworven 
competenties getoetst worden, ervaringen uitgewisseld en eventuele bijkomende opleidingen 
worden voorzien. 
 
De Europese Liga tegen Reuma, EULAR, ondersteunt verschillende projecten rond 
patiëntenparticipatie. In januari 2011 verschenen de EULAR-richtlijnen rond de 
betrokkenheid van patiënten in onderzoek. (De Wit MP, Berlo SE, Aanerud GJ, Aletaha D, 
Bijlsma JW, Croucher L, et al. European League Against Rheumatism recommendations for the 
inclusion of patient representatives in scientific projects. Annals of the rheumatic diseases. 2011 Jan 
20. http://ard.bmj.com/content/70/5/722.full ) Daarnaast kwam er een opleiding en het 
samenstellen van een database van getrainde ervaringsdeskundigen. 
 
Uit de vorige stappen werd geleerd dat zowel patiënten als onderzoekers nood hadden aan 
concrete tips om de samenwerking te optimaliseren. Hiervoor werden reference cards en 
een brochure samengesteld, die alle partijen een overzicht geven van de mogelijkheden van 
een goede collaboratie. 
Deze bevatten waardevolle informatie die ook van toepassing is in het Belgische 
reumalandschap. ReumaNet wil deze graag beschikbaar stellen aan toekomstige 
patiëntvertegenwoordigers, maar ook aan onderzoekers die willen samenwerken met 
patiënten.  
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Programma en timing 
 
Deze 2-daagse opleiding wordt voorzien op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart, met aankomst 
op vrijdag omstreeks 10u, einde op zaterdag om 16u. Er wordt een opvolgdag ingepland eind 
2014-begin 2015.  
 
Tijdens dag 1 komen volgende onderwerpen aan bod: 
 

- introductie en basisinformatie over patiëntenparticipatie in (wetenschappelijk) 
onderzoek 

- de empirische onderzoekscirkel – mogelijkheden om het onderzoeksproces te 
beïnvloeden 

- identificeren en prioriteren van onderzoeksthema’s 
- kwantitatief en kwalitatief onderzoek 
- kennismaking met een ervaren onderzoekspartner 

 
Tijdens dag 2 krijgen de deelnemers opleiding in en informatie over: 
 

- de participatieladder: graden van medezeggenschap 
- beoordelen van een onderzoeksaanvraag vanuit patiëntenperspectief 
- communicatie met de achterban 
- monitoren van projecten: waarborging van het patiëntenperspectief na de start 

 
De training wordt aangeboden met overnachting en maaltijden. Vervoerskosten worden 
vergoed.  
 
 
Dit project wordt ondersteund door het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek 
(FWRO) en de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR). 
 
 
Meer informatie is te verkrijgen bij 
Nele Caeyers, Nele@ReumaNet.be 
Ook aanmelden kan op bovenstaand adres. 


