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Het Patient Expert Center reikt vandaag  
58 certificaten uit aan een nieuwe lichting Patient Experts 

 
 
 
Brussel, 26 januari 2023 – Vandaag ontvangen 58 patiënten hun certificaat van Patiënt Expert. Ze 
hebben succesvol een opleiding van zes maanden gevolgd over ons gezondheidszorgsysteem en 
over hun ziekte. Dit certificaat biedt hen nu de mogelijkheid om als deskundige vrijwilliger aan de slag 
te gaan bij hun patiëntenvereniging.  
 
Het Patient Expert Center werd in 2019 opgericht door een aantal patiëntenverenigingen die de nood 
aanvoelden om hun activiteiten te kunnen uitbreiden door de opleiding van patiënten tot “Patient 
Experts”. Vorig jaar kregen 39 patiënten al een certificaat. De algemene opleiding omhelst 
onderwerpen zoals de organisatie van onze gezondheidszorg, de sociale kaart van België, de rechten 
van de patiënt, GDPR en privacy, de rol van de patiënt expert in samenwerking met de zorgverleners, 
de psychologie van de patiënt, enz. De ziekte-specifieke opleiding omvat onderwerpen zoals : de 
oorzaak van de ziekte, de behandelopties van de ziekte, het huidige onderzoek, leven met de ziekte, 
enz. De cursussen worden virtueel georganiseerd in het Nederlands en het Frans, telkens twee uur 
per week. De docenten zijn allen specialisten in hun vakgebied: artsen-specialisten, juristen, 
nutritionisten, verpleegkundigen, psychologen, sociale experts, … 
 
Vandaag worden cursussen gegeven over kinderkanker, gynecologische kankers, reumatische 
aandoeningen, multipel sclerose, sikkelcelziekte, pulmonale hypertensie, Crohns & colitis ulcerosa, 
diabetes. Andere ziekten kunnen in de toekomst worden toegevoegd.  
 
De vrijwilligers zullen na hun diploma ofwel individuele patiënten bijstaan tijdens hun ziekte en 
behandeling, of hun vereniging vertegenwoordigen naar professionele partners zoals ziekenhuizen, 
overheidsdiensten en bedrijven.  
 
Onze gezondheidszorg is goed, maar houdt toch onvoldoende rekening met de wensen, 
verwachtingen en resultaten bij patiënten. Er zijn nog heel veel informatienoden, en organisatorische 
aspecten in onze zorg kunnen een stuk doeltreffender en efficiënter worden georganiseerd. De stem 
van de patiënt op een systematische manier betrekken bij het beleid of de medische praktijk is nog 
een verre droom, waar we nu concreet aan proberen te werken.  
 
Het Patient Expert Center zal daarom starten met het uittekenen van processen van interactie van 
patiëntenverenigingen met ziekenhuizen, overheidsdiensten en bedrijven. Door deze interactie zal de 
samenwerking professioneler kunnen verlopen en toegevoegde waarde kunnen bieden aan alle 
betrokken partijen.  
 
 
Voor meer informatie:  
 
Stefan Gijssels: 0473/710 425 of stefan@patientexpertcenter.be 
 
Website : www.patientexpertcenter.be 
 
 
 


