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Samenwerking van patiëntenverenigingen met overheidsdiensten 

 
De rol van ziektespecifieke patiëntenverenigingen is belangijk bij het ontwikkelen van beleidsmaatregelen. In België geven 
we jaarlijks ongeveer 50 miljard euro uit aan onze gezondheidszorg, waarvan 7,5 miljard door patiënten worden betaald, 
wat op zich al rechtvaardigt dat ziektespecifieke patiëntenverenigingen worden betrokken bij het gezondheidsbeleid.  
 
Op internationaal niveau is het “Montréal Model”1 ontwikkeld, dat de graad van samenwerking tussen 
patiëntenverenigingen en gezondheidsdiensten weergeeft op elk niveau van interactie.  Als we dit als dashboard nemen, 
dan is de betrokkenheid van patiëntenverenigingen in België nog in de “Informatiefase”, de eerste van de vier fasen van 
interactie (gevolgd door Consultatie, Samenwerking, Partenariaat). De koepelorganisaties Vlaams Patiëntenplatform (VPP) 
en La Ligue des Usagers de Soins de Santé (LUSS) zijn al op enkele niveau’s actief.  
 

 
 
Een meer systematische en diepere betrokkenheid van patiëntenverenigingen zal leiden tot betere beleidskeuzes, en dus 
zowel de effectiviteit als de efficiëntie van onze gezondheidszorg ten goede komen. Niemand kent zijn ziekte zoals een 
patiënt, en de collectieve intelligentie van alle patiënten met dezelfde ziekte kan leiden tot een verbetering van de 
behandeling voor alle patiënten.  
 
Zowel op lokaal, regionaal en federaal niveau bestaat de wens om meer en beter samen te werken. Op lokaal niveau zijn 
Zorgraden opgericht, waarin patiënten ook zijn vertegenwoordigd, maar nog onvoldoende en met te wenig regelmaat.  
 
Beslissingen die op regionaal niveau worden genomen in verband met preventie en bevolkingsonderzoek zouden 
systematisch de relevante patiëntenverenigingen moeten betrekken bij het beleid.  
 

 
1 Pomey et al : Le « Montreal model » : enjeux du partenariat relationnel entre patients et professionnels de la santé, in « Santé Public », 2015 
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Hetzelfde geldt voor onze federale overheden die ziektespecifieke beleidsmaatregelen uitwerken, adviezen geven of 
beslissingen uitvoeren: de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG, Sciensano en het 
Kenniscentrum.  
 
De belangrijkste interactiepunten met hoge toegevoegde waarde van patiëntenorganisaties zijn :  
 
1. Bewustmaking van de ziekte en preventie 
2. Bevolkingsonderzoek 
3. Uittekenen optimale zorgtrajecten voor preventie, behandeling en omkadering van de patiënt 
4. Begeleiding van patiënten: een nieuwe rol in de zorg 
5. Goedkeuring en terugbetaling van nieuwe technologieën (diagnostica, beeldvorming, geneesmiddelen, …) 
6. Real World Evidence en patiëntenregisters 
7. Gezondheidseconomische analyses 
8. Langdurige arbeidsongeschiktheid en “terug-aan-het-werk” strategieën 
 
 
1. Bewustmaking van de ziekte en preventie 

 
Ondanks de impact van ziekten als depressie, diabetes, kanker en hart-en vaatziekten voor de samenleving, wordt er 
nog te weinig aan preventie en bewustmaking gedaan. De overheid is vooral zichtbaar actief als er zich een accuut 
probleem voordoet zoals tijdens de HIV/AIDS infecties in de jaren 90 en de Covid-19 pandemie.  
 
Patiënten experts en verenigingen kunnen vanuit hun ervaring en kennis ook helpen om communicatiestrategieën op 
te zetten naar het grote publiek om ervoor te zorgen dat patiënten zich bewust worden van hun ziekte, van het bestaan 
van behandelingen en van het belang van een voortgezette behandeling. Door bevraging, focusgroepsessies en het 
testen van de meest gepaste boodschappen en communicatie-kanalen, kunnen patiënten de overheid bijstaan om de 
meest gepaste manieren te vinden om de specifieke subgroepen te bereiken en te motiveren.  
 

2. Bevolkingsonderzoek 
 
Vandaag wordt bevolkingsonderzoek op het vlak van kanker georganiseerd voor borstkanker, baarmoederhalskanker 
en darmkanker. In vergelijking met andere Europese landen scoort België slechts gemiddeld qua participatiegraad en 
wat het aantal diagnoses in Stadium I betreft, wanneer de kans op overleving het hoogst is en de kosten het laagst. Er 
is nog veel mogelijkheid tot verbetering: meer levens redden en minder dure uitgaven moeten doen.  
 
Om te begrijpen wat burgers zal aanzetten tot participatie en om beter te begrijpen waarom sommige positief geteste 
patiënten geen verdere diagnose wensen, is het cruciaal te kunnen luisteren en werken met patiënten die het hebben 
meegemaakt. Hun inzichten en getuigenissen kunnen de impact van campagnes sterk verhogen.  
 
In ideale omstandigheden wordt alle communicatie naar de burger mee opgesteld met patiënten om zo de juiste 
boodschap en emotionele drijvers te kunnen integreren. Patiënten kunnen ook helpen om getuigenissen te brengen en 
ook om patiënten of burgers te woord te staan als ze hier vragen over hebben.  

 
3. Uittekenen van zorgtrajecten 

 
Elke ziekte heeft een plan nodig, dat elke stap van de behandeling in kaart brengt, vanaf de eerste symptomen tot het 
einde van de behandeling. Elke stap moet de correcte statistische gegevens bieden over de hele patiëntenpopulatie om 
zodoende het hele traject te kunnen verbeteren. Voor elke interventie moeten de resultaten in kaart worden gebracht, 
samen met de statistieken over waar de beste resultaten worden geboekt. Dit zorgtraject behelst meer dan enkel de 
klinische interventies, maar moet ook de omkadering van de patiënt omvatten: psychisch welzijn, voeding, fysieke 
revalidatie, financiële en sociale context, professionele activering, enz. In de toekomst zullen patiëntenverenigingen 
hier het voortouw nemen om samen met de overheden, de ziekenhuizen, de gezondheidsdeskundigen de ideale 
zorgtrajecten uit te tekenen. Op deze manier kunnen ook heel specifieke noden voor bepaalde patiëntengroepen 
worden geïdentificeerd en verbeterd (bv MS patiënten, Stoma-patiënten, …).  
 
Elke ziekte heeft zijn eigen noden en vereisten. Patiëntenverenigingen zullen dan ook ijveren om specifieke 
beleidsmaatregelen te verkrijgen die niet alleen het zorgtraject verbeteren maar ook om de negatieve gevolgen van 
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ziekten te helpen oplossen. Zo werd bijvoorbeeld in België de ‘toiletpas’ goedgekeurd voor patiënten met darm- en 
blaasproblemen, of werd het “recht om vergeten te worden” in de Belgische wet opgenomen.  

 
Vandaag bestaat deze systematische en planmatige benadering per ziekte niet in België. Dit kunnen organiseren met 
de respectieve patiëntenverenigingen zou leiden tot een significant betere zorg en tegen lagere kosten.  
 

4. Begeleiding van patiënten  
 

De grote toegevoegde waarde van patiënten berust in hun opvang en begeleiding van andere patiënten na diagnose. 
Heel veel patiënten hebben te weinig informatie en kennis van hun ziekte en behandeling. Patiëntenverenigingen 
kunnen hen niet alleen helpen om in complementariteit met het multidisciplinair team hun ziekte beter te kunnen 
duiden, ze kunnen ook de patiënten helpen om hun weg in onze gezondheidszorg te vinden: gespecialiseerde zorg op 
het vlak van fysieke revalidatie, psychisch welzijn, voeding, sociale dienstverlenging, enz. Ze kunnen patiënten ook 
helpen om hun leven praktisch te organiseren rond hun ziekte en behandeling, optreden als tussenpersoon met het 
behandelend team, helpen signalen opvangen en consultaties voorbereiden.  
 
Deze basisfunctie wordt vandaag door duizenden vrijwilligers gedaan, maar dit zou eigenlijk een kerntaak moeten zijn 
van ons zorgsysteem. Deze dienstverlening zou met overheidsgeld ondersteund moeten worden. Patiënten die goed 
worden begeleid hebben betere en snellere gezondheidsresultaten.  

 
5. Goedkeuring en terugbetaling van nieuwe technologie (diagnostica, beeldvorming, geneesmiddelen, …)  

 
In de meeste Europese landen is dit het belangrijkse punt van interactie tussen overheid en patiëntenverenigingen. In 
België wordt de stem van de patiënt nog onvoldoende of niet gehoord in deze context.  

 
Regulatoire goedkeuring  
 
Op Europees niveau, heeft het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA), dat verantwoordelijk is voor de 
goedkeuring van nieuwe technologieën in de Europese Unie, de interactie met patiënt experts uitgeschreven2. 
Patiënten zijn vertegenwoordigd in vier van de zes wetenschappelijke comités actief in menselijke gezondheid: 
Committee for Orphan Medicinal Products (COMP), the Paediatric Committee (PDCO), the Committee for Advanced 
Therapies (CAT) and the Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee (PRAC).  
 
In de fase vóór indiening van een dossier bij het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zijn er voorbeelden van 
waar patiënten kunnen bijdragen aan EMA-discussies over het ontwerp van klinische proeven: 

- Selectie van eindpunten. 
- Bepalen van de doelgroep, inclusie/uitsluitingscriteria. 
- Studieduur, toediening van de behandeling, formulering en dosering. 
- Klinische relevantie versus statistische significantie. 
- Identificatie van risicopotentieel. 
- Aanzienlijk voordeel (toegevoegde waarde) ten opzichte van bestaande therapieën. 
- Ethische aspecten, geïnformeerde toestemming. 

 
Het PROTECT-project (Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European Consortium), 
uitgevoerd door het Innovative Medicines Initiative (IMI) en gecoördineerd door het EMA, richt zich ook op de kwestie 
van de betrokkenheid van het publiek/de patiënt bij regelgevende processen. Ze komen tot de conclusie dat 
“Decision-making with regards to benefit-risk assessment is often complex. It is important to ensure transparent, 
robust and comprehensive methodologies are used, and also that patient and public preferences on benefits and risks 
feed into the decision-making process3 ».  

 
De European Patients’ Academy on Therepautic Innovation (EUPATI) heeft voor goedkeuringsprocessen de “Toolbox for 
Patient Engagement in Regulatory Processes”4 ontwikkeld.  
 

 
2 European Medicines Agency: The role of members representing patients’ and healthcare professionals’ organisations on EMA Scientific Committees, 2019 
3 https://protectbenefitrisk.eu 
4 Haerry D, Landgraf C, Warner K, Hunter A, Klingmann I, May M and See W (2018) EUPATI and Patients in Medicines Research and Development: Guidance for 
Patient Involvement in Regulatory Processes. Front. Med. 5:230. doi: 10.3389/fmed.2018.00230  
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Health Technology Assessment 
 
Voor de waardebepaling en terugbetaling (Health Technology Assessment of HTA) zijn op Europees niveau ook de 
richtlijnen uitgeschreven voor de betrokkenheid van patiënten5. Die zijn ontwikkeld door patiëntenorganisaties en 
“Health Technology Assessment” agentschappen uit 11 Europese lidstaten, maar zonder Belgische vertegenwoordiging.  
 
Op Belgisch niveau zijn patiënten al lid van de Clinical Trials Advisory Board van het Kenniscentrum (KCE) om het 
patiëntenperspectief te controleren en te vertolken bij de evaluatie van onderzoeksprojecten.  
 
Een ander initiatief is PREFER (Patient Preferences in Benefit-Risk Assessments during the Drug Life Cycle). Het is een 
Europees project dat eind 2016 van start ging, en zich richt op het integreren van patiëntperspectieven voor gebruik bij 
baten-risicobeoordeling (BRA) en beoordeling van gezondheidstechnologie (HTA). PREFER brengt aanbevelingen met 
betrekking tot de beste manieren om de voorkeur van de patiënt op te nemen in het besluitvormingsproces van de 
industrie, regelgevende instanties en HTA-instanties. De KULeuven en het Kenniscentrum (KCE) zijn betrokken bij dit 
project.  
 
EUPATI heeft voor de patiëteninteractie voor HTA de “Toolbox for patient engagement in HTA”6 ontwikkeld.   
 
Voorbeelden uit het buitenland 
 
- In Duitsland zijn patiënten betrokken op alle niveaus van het Health Technology Assessment-proces en 

patiëntenvertegenwoordigers nemen deel aan alle subgroepen (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, enz.) 
als permanente leden of als onderwerpgerelateerde leden. 

- Het Duitse instituut voor kwaliteit en efficiëntie in de gezondheidszorg (IQWiG) kan de voorkeur van de patiënt 
opnemen in de kosten-batenbeoordeling als onderdeel van de economische evaluatie. 

- In Groot-Brittannië heeft het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) een strikt beleid om de 
betrokkenheid van burgers en patiënten te verhogen. Ze hebben zelfs een voorbereidende handleiding voor 
Patient Experts voor het bijwonen van de evaluaties van nieuwe geneesmiddelen7.  

- In Zweden hebben de twee betrokken overheidsinstellingen8 patiënten in hun Raad van Bestuur en het oordeel 
van de eindgebruiker wordt hoog gewaardeerd.  

- Ook het onafhankelijke Institute for Clinical and Ecomic Review (ICER) heeft formele modellen van patient 
engagement, met goede voorbeelden in multiple sclerose en psoriasis om de waarde van behandelingen correct 
te kunnen evalueren.  

- In oktober 2022 heeft de Amerikaanse FDA het Patient Engagement Collaborative (PEC) opgericht, dat samen met 
patiëntenverenigingen de samenwerkingsmodellen al uitwerken: voor review van geneesmiddelen, de meer 
systematische inbreng van patiënteninzichten, de verbetering van de transparantie, de verbetering van de 
communicatietools tussen FDA en de patiëntengemeenschap, en het opzetten van educatieve tools rond het 
regelgevend proces.  

 
Terugbetaling 
 
In de meeste omringende landen9 zijn patiëntenverenigingen (koepels), ziektespecifieke patiëntenverenigingen en/of 
geaccrediteerde patiënt experts vertegenwoordigd in de beslissingsorganen over de terugbetaling van nieuwe 
technologie. In sommige landen zijn ze vast vertegenwoordigd met stemrecht, in andere worden ze geraadpleegd, hetzij 
schriftelijk, hetzij door deelname aan de vergadering van de beslissingsorganen. In België gebeurt dit nog niet, en 
worden beslissingen dus genomen zonder grondige evaluatie van de huidige situatie van patiënten.  
 
Vanuit het patiëntenperspectief is het in elk geval belangrijk dat de besluitvormers een goed beeld krijgen van de 
huidige stand van zaken van de ziekte, zowel qua behandeling als wat het betekent van te leven met de ziekte en de 
behandeling. Om correct te kunnen evalueren, moet de brede context worden gekend op basis van representatieve 
kwalitatieve en kwantitatieve patiëntenbevragingen die standaard in de dienstverlening van patiëntenverenigingen 

 
5 PARADIGM - HTA - Patient Engagement in Early Dialogues: Tools and resources for HTA bodies, 2020 
6 Amy Hunter et al: « EUPATI Guidance for Patient Involvement in Medicines Research and Development: Health Technology Assessment », in Frontiers in 
Medicine, 2018 
7 « Hints and tips when preparing to be a Patient Expert », National Institute for Health and Care Excellence, 2015  
8 Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) en Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 
9 Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Engeland, Schotland, Wales, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland.  
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zouden moeten staan en vergoed door de overheid. Ook de financiële aspecten van het leven met de ziekte moeten 
duidelijk worden gemaakt zodat er niet in een vacuum wordt beslist. Ziektespecifieke patiëntenorganisaties bieden de 
beste garantie voor een goed begrip, en een opgeleid Patiënt Expert, die is opgeleid om te spreken in naam van de hele 
patiëntengemeenschap de beste vertegenwoordiger in de beluitvormingsorganen.  
De patiëntenvereniging zal daarom moeten worden bevraagd en deelnemen in volgende onderwerpen 

o Statistisch overzicht van de impact van de ziekte op patiënten en hun familie aan de hand van 
representatieve bevraging 

o Resultaten van focusgroepsessies met een groep met patiënten om een goed begrip te hebben van wat 
het betekent om te leven met de ziekte en de uitdagingen van de huidige “standard-of-care” 

o Analyse van de financiële kosten van de ziekte op de patiëntenpopulatie, zowel individueel als collectief  
o Consultatie over subpopulaties, voorwaarden tot terugbetaling en specifieke vragen 
o Opvolging van het gebruik van de technologie in een natuurlijke omgeving. 

 
Deze processen moeten nog worden uitgewerkt met het RIZIV, maar de buitenlandse voorbeelden kunnen raad bieden.  

 
 
6. Real World Evidence en patiëntenregisters 
 

Ondanks de hoge kosten van onze gezondheidszorg, ontbreekt het ons vaak aan de meest basale gegevens over de 
patiëntenpopulaties in ons land: hun aantallen, de ernst van de ziekte, de gemiddelde tijd tussen eerste symptomen en 
correcte diagnose, de progressie van de ziekte, de behandelingen, de gezondheidsresultaten (overleving, 
levenskwaliteit), herval, … 
 
Ondanks de beschikbaarheid van technologie worden al deze gegevens niet systematisch verzameld en gebruikt. 
Patiëntenverenigingen zouden hier een heel belangrijke rol in kunnen spelen door de combinatie van het gebruik van 
de elektronische gezondheidsdata gekoppeld aan bevragingen van hun leden. Op die manier kunnen harde medische 
gegevens worden gekoppeld aan de meer menselijke aspecten zoals begrip van de ziekte, sociale en financiële situatie, 
familiale context, voeding, therapietrouw, fysieke activiteit, enz. Sommige patiëntenverenigingen beheren als het 
register van alle patiënten met hun ziekte, wat de effectiviteit van de behandeling ook sterk verbeterd. De kennis van 
de patiënten, samen met hun gevoel van urgentie om iets te verbeteren, leidt ook tot resultaat.  
 
De data in de registers zouden per ziekte kunnen worden opgezet, in samenspraak met overheden en medische 
specialisten die jaarlijks kunnen evalueren of er vooruitgang wordt geboekt op een aantal kernindicatoren.  

 
7. Gezondheidseconomische analyses 
 

Om de waarde van technologie correct te kunnen evalueren, is het belangrijk ook de totale waarde ervan te kennen. 
Dit is niet enkel het klinisch resultaat, maar ook de levenskwaliteit van de patiënten en hun familie. De kosten die 
patiënten moeten maken kunnen zeer hoog oplopen, terwijl hun inkomsten vaak verminderen door langdurige 
arbeidsongeschiktheid, deeltijds werken, enz. Patiëntenverenigingen en patiënt experts kunnen helpen om alle kosten 
van een ziekte in kaart te brengen, en ook de positieve bijdrage van nieuwe diagnostica of behandelingen te kunnen 
evalueren. Onze Belgische overheden hebben geen bestaande statistieken om de kosten van ziekten te meten en op te 
volgen. Hier is een hoge nood tot grotere systematisering van de data en het zoeken naar oplossingen. Het concept van 
Value-Based Healthcare is in België nog onvoldoende ingeburgerd. Ook hier kunnen patiëntenverenigingen een 
belangrijke rol spelen.  
 

8. Langdurige arbeidsongeschiktheid en “terug-aan-het-werk” strategieën 
 

De meeste patiënten vragen niet liever dan de draad van hun leven weer op te pikken, of om in het geval van chronische 
ziekten, zo weinig of zo laat mogelijk impact te hebben op hun dagelijkse en professionele leven.  
 
Vele patiëntenverenigingen geven advies aan hun leden over de impact van ziekte op het werk en helpen hen de 
verschillende opties te overlopen, en voor sommige ziekten zijn zelfs specifieke organisaties opgezet door patiënten om 
dit te bewerkstelligen. De materie is complex en vraagt ook soms om een ziektespecifieke aanpak waarbij de collectieve 
intelligentie van patiëntenverenigingen kunnen helpen om systemen te ontwikkelen om patiënten actief te houden in 
functie van hun wensen en mogelijkheden. Oplossingen zijn niet enkel regelgevend of financieel, maar ze kunnen 
worden gevonden door een betere dialoog met de werkgever, en aangepaste verwachtingspatronen. De noden van 
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kankerpatiënten zijn anders dan die van een reuma-patiënt of een multiple sclerose patiënt. Elke ziekte heeft zijn 
strategie nodig. In België wordt 9 miljard euro besteed aan langdurige arbeidsongeschiktheid. Vele patiënten zijn 
hiermee geholpen, maar voor sommige patiënten is het moeilijk om opnieuw aan de slag te gaan. Een beter 
georganiseerde en gefinancierde samenwerking met ziektespecifieke patiëntenverenigingen zou meteen tot 
oplossingen kunnen leiden voor zowel de betrokken patiënten als voor het overheidsbudget.  
 

 
 
 


