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Samenvatting 

Gezondheidsonderzoek richt zich op de gezondheid en welzijn van mensen en omvat veel typen 

onderzoek;  (bio)medisch,  fundamenteel,  klinisch,  volksgezondheid,  implementatie‐, 

epidemiologisch en zorgonderzoek. Het gezondheidsonderzoek is te omschrijven als een systeem 

met  gedeelde  normen  en  waarden  over  onderzoek  en  stabiele  relaties  tussen  verschillende 

actoren met gestructureerde vormen van interactie. Er wordt volgens vastgestelde procedures en 

routines  gehandeld.  In  principe  zijn  de  cultuur,  structuur  en  praktijk  van  een  systeem  relatief 

stabiel.  

 

Hoewel het  gezondheidsonderzoeksysteem heeft  geleid  tot een enorme hoeveelheid  kennis en 

innovaties die bijdragen aan een  langer en gezonder  leven van veel mensen, zijn er ook punten 

van kritiek en zorg. Dit heeft onder andere te maken met het aanbodgestuurde karakter van het 

gezondheidsonderzoeksysteem  –  in  de  zin  dat  onderzoek  wordt  gedreven  door  de  ideeën  en 

belangen  van  de  onderzoekers  en  professionals.  Dit  aanbodgestuurde  karakter  kan  leiden  tot 

onderzoek  dat  niet  de  problemen  en  behoeften  van  patiënten  adresseert  aangezien  de 

onderwerpen  geselecteerd  door  onderzoekers  en  deskundigen  niet  altijd  overeen  komen met 

behoeften  van  de patiënt. Daarnaast wordt wetenschappelijk  gezondheidsonderzoek  niet  altijd 

uitgevoerd op een patiëntgeoriënteerde manier. 

 

Het actief betrekken van patiënten  in wetenschappelijk onderzoek zou niet alleen de relevantie, 

maar  ook  de  kwaliteit  van  gezondheidsonderzoek  kunnen  verbeteren.  De  ervaringskennis  van 

patiënten – verworven door het dagelijks leven met een aandoening – kan de wetenschappelijke 

kennis  van  onderzoekers  aanvullen.  Door  patiënten  actief  te  betrekken  kan  onderzoek  beter 

inspelen op  hun behoeften  en  kan de  kwaliteit  van  de  beslissingen worden  verbeterd doordat 

meer  factoren en perspectieven worden meegenomen. Door patiënten een actieve rol  te geven 

binnen  onderzoek  wordt  hun  positie  als  eindgebruiker  en  primaire  belanghebbende  van 

gezondheidsonderzoek  erkend  en  neemt  de  politieke  legitimiteit  toe.  Bovendien  kan 

patiëntenparticipatie leiden tot meer sociale steun, inzicht in en erkenning van onderzoek. Echter, 

in het huidige  systeem  van gezondheidsonderzoek wordt de patiënt vaak alleen beschouwd als 

proefpersoon  of  de  begunstigde  van  kennis  en  producten.  Om  te  veranderen  van  een 

aanbodgestuurd  systeem  naar  een  behoeften‐georiënteerd  systeem  is  een  systeeminnovatie 

nodig.  Patiëntenparticipatie  in  onderzoek  is  in  de  afgelopen  twee  decennia  toegenomen. 

Patiënten  en  patiëntengroepen  eisen  meer  inspraak.  Onderzoekers  en  gezondheidsfondsen 

raadplegen steeds vaker patiënten, en beleidsmakers beschouwen patiënten in toenemende mate 

als  belanghebbenden  en  kennisbron.  Echter,  het  tempo  van  deze  verandering  is  laag; 

patiëntenparticipatie  vindt  nog  steeds  slechts  op  beperkte  schaal  plaats,  en  moeilijkheden, 
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uitdagingen,  en  tegenstrijdige  belangen  zijn  zichtbaar.  Patiënten  een  stem  geven  in  onderzoek 

betekent  een  radicale  verandering  in  de  organisatie,  het  denken  en  doen  binnen  het 

gezondheidsonderzoeksysteem. Het vereist een systeeminnovatie. Een systeeminnovatie is echter 

een langdurig en moeizaam proces omdat systemen weerbarstig zijn. 

 

Het  doel  van  dit  onderzoek  is  om  bij  te  dragen  aan  het  inzicht  in  of  en  hoe  het 

gezondheidsonderzoeksysteem meer  behoeften‐georiënteerd  kan worden  door patiënten meer 

actief  te  betrekken  bij  gezondheidsonderzoek.  Hiervoor  zijn  drie  hoofddoelstellingen 

geformuleerd: 

1. Een  bijdrage  leveren  aan  meer  inzicht  in  hoe  patiëntenparticipatie  in 

gezondheidsonderzoek effectief vorm kan worden gegeven. 

2. Een  bijdrage  leveren  aan  een  beter  begrip  van  hoe  de  inbedding  van 

patiëntenparticipatie in het gezondheidsonderzoek systeem kan worden gerealiseerd. 

3. Inzicht  verwerven  in  de  mate  waarin  patiëntparticipatie  kan  bijdragen  aan  een 

veranderingsproces  naar  een  meer  behoeften‐georiënteerd  gezondheidsonderzoek 

systeem. 

 

De volgende centrale onderzoeksvraag is geformuleerd: 

Hoe  kan  patiëntenparticipatie  in  gezondheidsonderzoek worden  vormgegeven  zodat  het wordt 

ingebed in het onderzoeksysteem en bijdraagt aan een systeeminnovatie naar een meer behoeften 

georiënteerd gezondheidsonderzoeksysteem? 

 

Methodologie 

In  dit  proefschrift  worden  vier  case  studies  (transitie‐experimenten)  en  een 

inventarisatieonderzoek beschreven. Het  inventarisatieonderzoek  richtte  zich op ontwikkelingen 

en  de  activiteiten  van  twee  koplopers  in  het  realiseren  van  patiëntenparticipatie  in 

gezondheidsonderzoek in Nederland. Daarnaast is er gekeken naar de belemmeringen die ervaren 

worden als gevolg van het huidige gezondheidsonderzoek systeem en welke strategieën kunnen 

worden  toegepast  om  een  systeeminnovatie  naar  een  behoeften‐georiënteerd  systeem  te 

stimuleren. 

Drie transitie‐experimenten zijn ontwikkeld, uitgevoerd en geanalyseerd op basis van het Dialoog 

Model om  inzicht  te krijgen  in patiëntenparticipatie  in onderzoeksagendering en het potentieel 

om een systeeminnovatie  in de richting van een behoeften‐georiënteerd gezondheidsonderzoek 

systeem te stimuleren. In een ‘onderzoeksagenda’ staan onderzoeksonderwerpen beschreven die 

prioriteit hebben om onderzocht  te worden. Onderzoeksagenda’s kunnen  fondsen, overheid en 

onderzoekers  ondersteunen  bij  beslissingen  omtrent  onderzoeksfinanciering.  De  transitie‐

experimenten  zijn  geïnitieerd  door  de  Nederlandse  Hartstichting,  het  Astma  Fonds  en  de 

Gezondheidsraad en vonden plaats  in de praktijk. Hierdoor bood het een  ideale gelegenheid om 
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inzicht  te krijgen  in uitdagingen en mogelijkheden, barrières en  facilitatoren met betrekking  tot 

patiëntenparticipatie in onderzoeksagendering. 

Patiëntenparticipatie  in agenderingsprojecten  is een belangrijke eerste stap. Echter, het  leid niet 

automatisch  tot  voortzetting  van  patiëntenparticipatie  in  de  latere  stadia  van  het 

onderzoeksproces en de vraag  is of het voldoende  is voor een systeeminnovatie. Daarom  is een 

vierde  transitie‐experiment uitgevoerd  dat  gericht  is op  structurele patiëntenparticipatie  bij  de 

uitvoering  van  gezondheidsonderzoek  projecten  door  middel  van  partnerschappen  tussen 

patiënten  en  onderzoekers.  Het  'Netwerk  Patiënt  Onderzoekspartners',  geïnitieerd  en 

gecoördineerd door de Reumapatiëntenbond, is gemonitord en geëvalueerd om inzicht te krijgen 

in hoe structurele patiëntenparticipatie kan worden  ingebed  in de huidige cultuur, structuur en 

praktijk van gezondheidsonderzoek.  

 

Inventarisatie 

Patiëntenparticipatie  in  gezondheidsonderzoek  vindt  steeds  meer  plaats.  Op  dit  moment 

experimenteert  een  groeiend  aantal  organisaties  in  Nederland  met  patiëntenparticipatie  in 

onderzoek. Het Astma Fonds, ZonMW en de Reumapatiëntenbond kunnen worden bestempeld 

als  koplopers.  Ze  stimuleren  'volgers',  zoals  andere  fondsen,  patiëntenorganisaties  en 

onderzoekers.  Patiënten  worden  steeds  meer  betrokken  bij  onderzoeksagendering, 

subsidiebeoordelingen,  in  klinische  studies  en  in  de  uitvoering  van  een  breed  scala  aan 

onderzoeksprojecten. De mogelijkheden voor patiëntenparticipatie  in gezondheidsonderzoek zijn 

zeer divers. Toch bevinden  in Nederland veel benaderingen zich nog  in een  'experimentele fase'. 

Patiëntenparticipatie  in  gezondheidsonderzoek  is  nog  steeds  omstreden  en  betrokken  partijen 

ervaren  barrières.  Barrières  zijn  vaak  gerelateerd  aan  de  kenmerken  van  de  academische 

onderzoeksgemeenschap  (besluitvorming  is  gedomineerd  door  wetenschappers,  sterke 

specialisatie  van  het  onderzoek  en  de  hoge  waardering  van  wetenschappelijke  kennis  en 

expertise),  de  industrie  (strikte  regels  betreffende  contact  met  patiënten)  en  de 

patiëntengemeenschap  (niet  altijd  effectief  georganiseerd,  andere  prioriteiten,  gebrek  aan 

middelen en  terughoudendheid om betrokken  te  raken). Ook  is er nog  steeds  geen gevoel  van 

urgentie  bij  verschillende  actoren,  met  name  onderzoekers,  om  het  huidige  systeem  te 

veranderen. Het systeem zou volgens hen naar tevredenheid functioneren.  

Om een systeeminnovatie te stimuleren moet er extra aandacht worden besteed aan de evaluatie 

van initiatieven, de ontwikkeling van nieuwe benaderingen en ‘best practices’, het vinden van een 

balans tussen het betrekken van patiënten en de voordelen voor gezondheidsonderzoek en een 

meer  duurzame  samenwerking  tussen  patiënten  en  onderzoekers.  Bovendien  is  herhaling  van 

experimenten  essentieel,  alsmede  het  aansluiten  bij  experimenten  in  aanverwante  gebieden, 

zoals gezondheidszorg en medisch onderwijs zodat best practices ontwikkeld kunnen worden. Het 

betrekken van meer partijen kan momentum creëren voor een systeeminnovatie. Daarvoor is het 

zichtbaar en toegankelijk maken van voorbeelden en ervaringen via verschillende routes cruciaal. 
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Onderzoeksagendering 

Het Dialoog Model  is  toegepast  in drie verschillende  transitie‐experimenten om meer  inzicht  te 

krijgen  in hoe patiëntenparticipatie vormgegeven kan worden om het onderzoekssysteem meer 

behoeften‐georiënteerd  te  maken.  Het  Dialoog  Model  kan  worden  aangepast  aan  specifieke 

omstandigheden, behoeften en wensen van de betrokken partijen en eisen van opdrachtgevers. 

Ook ligt er een sterke nadruk op het realiseren van sociale omstandigheden die van belang zijn om 

patiënten te betrekken bij het proces om zo hun inbreng mogelijk te maken. 

 

Het  is  één  ding  om  te  streven  naar  gelijkwaardige  samenwerking  tussen  patiënten  en 

professionals, maar  een  ander  om dit  te operationaliseren.  Professionals  nemen  normaliter  de 

beslissingen  in  onderzoek.  De  verhouding  tussen  professionals  en  patiënten  kan  worden 

beschreven als asymmetrisch door het verschil in sociale status en de toegekende waarde aan de 

kennis  van  beide  groepen.  Daarom  is  het  van  belang  om  je  bewust  te  zijn  van 

exclusiemechanismen en om inclusiestrategieën toe te passen in een dialoog tussen patiënten en 

professionals.  'Exclusie'  is gedefinieerd als het proces waarbij  leden van een bepaalde groep  ‐  in 

dit  geval  patiënten  of  patiëntvertegenwoordigers  ‐  of  hun  perspectieven  niet  worden 

meegenomen  in  de  besluitvorming,  als  gevolg  van  acties  van  leden  van  andere  groepen 

belanghebbenden  of  de  procesfacilitator.  Het  toepassen  van  inclusiestrategieën  om 

exclusiemechanismen te adresseren kan helpen om een gelijkwaardige dialoog te stimuleren. Drie 

categorieën  van  inclusiestrategieën  kunnen worden  onderscheiden;  'omstandigheden',  'gedrag' 

en  'verbale  interactie'.  Ten  aanzien  van  'omstandigheden'  zijn  de  voorzorgsmaatregelen 

gerelateerd  aan  voorbereiding  en organisatie, dus het  creëren  van basisvoorwaarden  voor  een 

dialoog. Om  inclusie  te  stimuleren met betrekking  tot  'gedrag'  en  'verbale  interactie',  is  sterke 

facilitatie essentieel  voor herkenning en het  corrigeren  van exclusie. Het  is echter belangrijk  te 

beseffen dat mensen zich er vaak niet van bewust zijndat ze anderen uitsluiten door middel van 

verbale en non‐verbale communicatie. Dit is een subtiel proces. Zoals beschreven in hoofdstuk 5, 

patiënten  en  mantelzorgers  ervaren  hun  deelname  aan  de  dialoog  als  inclusief,  terwijl  hun 

specifieke  inbreng  soms  buitenspel  werd  gezet.  De  exclusie  kan  zijn  gebaseerd  op  de 

veronderstellingen  dat  ervaringskennis  ten  opzichte  van  wetenschappelijke  kennis  een  lagere 

status heeft en het  idee dat professionals het meest  geschikt  zijn om de onderzoeksagenda  te 

bepalen. Dit standpunt werd niet alleen waargenomen bij professionals, maar ook bij patiënten en 

mantelzorgers, die een hoge mate van vertrouwen hebben in de professionals. 

 

Het is belangrijk om te testen of een gevalideerde benadering als het Dialoog Model meer tijd‐ en 

kosteneffectief toegepast kan worden, zodat het makkelijker kan worden inbedding in bestaande 

structuren  en  werkwijzen.  In  hoofdstuk  6  wordt  een  verkort  onderzoeksagenderingsproces 

beschreven. De ontwikkelde methode bleek succesvol te zijn in het articuleren van behoeften van 

patiënten en onderzoekers voor gezondheidsonderzoek. De benadering resulteerde  in een state‐

of‐the‐art onderzoeksagenda waarin zowel de behoeften van patiënten en onderzoekers duidelijk 
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zichtbaar waren. Er was  veel overlap  tussen de prioriteiten  van professionals en patiënten qua 

bredere  thema's,  maar  ze  verschilden  in  details.  Patiënten  brachten  nieuwe  en  uitdagende 

perspectieven  in.  In  het  projectteam  zat  een  professionele  patiënt  die  zorg  droeg  voor  de 

zichtbaarheid  van  de  inbreng  van  patiënten  in  de  geïntegreerde  onderzoeksagenda  en  om 

tokenisme te vermijden. In het ideale geval had een dialoog plaatsgevonden tussen professionals 

en patiënten om de verschillen  te bespreken en het wederzijds begrip  te vergroten. Het gevaar 

bestaat  dat  als  onderwerpen  alleen  belangrijk worden  gevonden  door  patiënten,  en  niet  door 

onderzoekers, dat er geen voorstellen voor onderzoek op deze onderwerpen worden ingediend. 

 

In het geval van de onderzoeksagenda op medische producten, beschreven in hoofdstuk 7, lag de 

focus  op  een  onderzoeksrichting  ‐  de  ontwikkeling  van medische  producten  –  en  werden  15 

verschillende ziektegebieden betrokken. De Gezondheidsraad stelde, op verzoek van de minister 

van  Volksgezondheid,  strenge  eisen  aan  de  patiënteninbreng.  Hoewel  de  focus  van  de 

onderzoeksagenda zeer specifiek was, waren patiënten goed in staat hun behoeften te articuleren 

in een gefaciliteerd proces. Het proces was zodanig ontworpen dat er aandacht werd besteed aan 

kwesties die  voor patiënten  van belang waren maar buiten de  scope  van de  agenda  lagen,  en 

gelijkertijd aan de focus en de eisen van de opdrachtgever werd voldaan. Tijdens de focusgroepen 

werd de context van het dagelijks leven van patiënten als uitgangspunt genomen om behoeften te 

articuleren. Ook werden  de  kwesties  die  buiten  de  focus  van  de  agenda  lagen  vermeld  in  het 

advies van de Gezondheidsraad. Dit was belangrijk voor de patiënten omdat hun bredere inbreng 

hierdoor werd erkend en context gaf aan het advies over medische producten. Een evenwicht kan 

worden gevonden tussen een vooraf gedefinieerde focus, opgestelde criteria, en het houden van 

een  mandaat  voor  besluitvorming  door  een  commissaris,  terwijl  patiënten  in  staat  zijn  om 

waardevolle input te leveren vanuit hun eigen perspectief. 

 

Patiënt onderzoekspartners bij de uitvoering van het onderzoek 

Om  structurele  patiëntenparticipatie  te  realiseren  in  partnerschappen  tussen  patiënten  en 

onderzoekers bij het uitvoeren van onderzoek, biedt een netwerk een  interessante mogelijkheid 

voor organisatie, coördinatie en ondersteuning van deze samenwerkingsverbanden. Een netwerk 

kan ervoor  zorgen dat mensen het gevoel hebben dat  ze deel uit maken van een groep. Het  is 

belangrijk dat een dergelijk netwerk mogelijkheden creëert om ervaringen uit te wisselen, elkaar 

te ontmoeten en nieuwe  ideeën en visies te ontwikkelen. Ook kan het netwerk optreden als een 

neutrale  partij  om  samenwerking  tussen  onderzoekers  en  patiënten  te  vergemakkelijken.  Het 

FIRST‐model (Faciliteren – Identificeren – Respect – Support ‐ Training) bied handvatten voor het 

opzetten  van  een  dergelijk  netwerk, maar  aanpassingen  en  uitbreiding  van  het model  waren 

noodzakelijk om het model als effectieve leidraad te kunnen gebruiken. In het FIRST‐model werd 

weinig  aandacht  besteed  aan  de  ondersteuning  van  onderzoekers  in  deze  nieuwe manier  van 

werken terwijl dit zeer noodzakelijk bleek te zijn. Daarnaast bleek het model vrij statisch, terwijl 

het opzetten van succesvolle partnerships een dynamisch proces is en regelmatige reflectie op het 
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proces  nodig  is.  Het  stimuleren  van  leren  tussen  de  verschillende  partijen  over  hoe  zij 

partnerschappen vorm willen geven, om de toegevoegde waarde van de betrokkenheid explicieter 

te  maken,  feedback  te  geven  aan  elkaar  over  hoe  ze  de  samenwerking  ervaren  en  hoe 

ervaringskennis kan worden geïntegreerd in onderzoeksprojecten is essentieel.  

 

De partnerschappen kunnen worden gezien als de afgeschermde situatie waarin onderzoekers en 

patiëntpartners  kunnen experimenteren met nieuwe praktijken,  structuren en  cultuur  voor het 

uitvoeren  van  gezondheidsonderzoek.  De  aanwezigheid  van  facilitatoren,  zoals  de 

beschikbaarheid van middelen, opleiding en ondersteuning van patiënten en onderzoekers en de 

aanwezigheid van  ‘change agents’  is essentieel voor het  laten slagen van partnerschappen. Het 

delen van lessen en het expliciet maken van de meerwaarde helpt onderzoekers en patiënten om 

gemotiveerd  te  blijven  en  creëert  inzicht  in  hoe  effectieve  samenwerking  kan  worden 

vormgegeven. Partnerschappen waarbij facilitatoren ruim aanwezig waren konden zich voldoende 

beschermen tegen de druk van het huidige systeem en konden zo nieuwe praktijken, structuren 

en  cultuur  ontwikkelen  door  middel  van  een  gezamenlijk  leerproces.  Echter,  in  alle 

partnerschappen werden barrières ervaren. Vanwege het gebrek aan  initiatief en know‐how van 

zowel patiëntpartners als onderzoekers en te weinig interactie binnen de partnerschappen was de 

samenwerking niet optimaal. Daarnaast opereerde het netwerk nog  te  geïsoleerd  en bood het 

niet voldoende ondersteuning en motivatie voor de partnerschappen. Door een combinatie van 

de bovengenoemde barrières hebben de meeste partnerschappen niet geleid tot nieuwe routines 

en opvattingen waardoor patiëntenparticipatie nog geen structureel onderdeel  is geworden van 

het uit te voeren onderzoek.  

 

Strategieën om  partnerschappen  tussen  patiënten  en onderzoekers  te  verbeteren moeten  zich 

richten op training  in de noodzakelijke competenties (bekendheid van patiëntenparticipatie, een 

positieve houding, vaardigheden en kennis), en het opbouwen van een sterke netwerkstructuur. 

Het  creëren  van  duidelijkheid  over  verwachtingen  en  afspraken  over  contact,  taken  en 

verantwoordelijkheden helpen om  een  succesvolle  samenwerking  te  realiseren.  Echter,  in deze 

vroege fase van experimenteren met structurele participatie van patiënten, is het van belang dat 

partnerschappen  op  maat  gesneden  advies  en  ondersteuning  krijgen.  Er  kan  niet  worden 

verwacht dat een  ingrijpende verandering onmiddellijk kan worden gerealiseerd; er  is  tijd nodig 

om het (zelf)vertrouwen en inzicht in effectieve samenwerking te ontwikkelen.  

 

Inbedding patiëntenparticipatie in gezondheidsonderzoek 

Inbedding  van  patiëntenparticipatie  in  onderzoek  betekent  dat  patiëntenparticipatie  vast 

onderdeel wordt van de onderzoekstructuur,  ‐cultuur en praktijk, verankerd  in het  systeem  (de 

'normaalste zaak van de wereld'). Hiervoor is het belangrijk dat patiëntenparticipatie plaats vindt 

in verschillende  fasen van het onderzoeksproces en dat er een duurzame samenwerking  tussen 

patiënten  en  onderzoekers  wordt  bewerkstelligd.  Om  inbedding  van  patiëntenparticipatie  te 
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stimuleren,  zijn  verschillende  strategieën  geformuleerd.  Ten  eerste,  het  inbedden  vereist  een 

leerproces waarin alle partijen tijd nodig hebben om zich aan te passen aan deze nieuwe positie 

van  patiënten.  Door middel  van  experimenteren,  reflectie  en  leren  kan meer  inzicht  worden 

verkregen  in  effectieve  benaderingen,  geschikte  projecten  en  nuttige  taken.  Een  regelmatig 

terugkerende en gelijkwaardige dialoog tussen belanghebbenden kan patiënten helpen om inzicht 

te krijgen in de principes van onderzoek en kan onderzoekers helpen de inbreng van patiënten en 

de waarde ervan voor onderzoek beter  te begrijpen. Het  is belangrijk dat ondersteuning wordt 

geboden  aan  alle  betrokken  partijen  om  effectieve  samenwerking  te  kunnen  vormgeven.  Ten 

tweede, change agents en volgers moeten worden gefaciliteerd door middel van het bieden van 

passende  methoden,  instrumenten  en  het  versterken  van  competenties.  Change  agents  zijn 

mensen  of  organisaties  die  enorm  gemotiveerd  zijn  om  veranderingen  te  bewerkstelligen  en 

bereid  zijn  om  te  investeren.  Ook  volgers  zijn  van  groot  belang;  ze  herhalen  experimenten, 

kopiëren nieuwe praktijken of normen en waarden op basis van wat ze zien bij de koplopers. Hoe 

meer mensen en organisaties de nieuwe  structuur, praktijk en cultuur overnemen, des  te meer 

wordt  inbedding  van  patiëntenparticipatie  gestimuleerd.  Ten  derde,  het  expliciteren  van  de 

verwachtingen  van  de  betrokken  partijen  helpt  bij  het  committeren  aan  de  uitkomsten  van 

participatieprocessen  en  creëert  duidelijkheid  over  verantwoordelijkheden  en  activiteiten.  Een 

neutrale  facilitator  kan  helpen  bij  het  bespreken  van  verwachtingen  en  het  verhelderen  van 

overeenkomsten. Ten vierde,  in het geval van structurele patiëntenparticipatie, de aanwezigheid 

van  organisatorisch  elementen,  zoals  een  netwerk,  kan  helpen  om  patiëntenparticipatie  in  te 

bedden.  Ten  vijfde  is  het  voor  verdere  inbedding  van  belang  dat  de meerwaarde  zichtbaar  en 

toegankelijk  wordt.  Dit  kan  zorgen  voor  een  positievere  houding  en  kan  onderzoekers  en 

beleidmakers motiveren om patiënten te betrekken. Daarnaast kan het dienen als een stimulans 

voor nieuwe actoren om te beginnen met experimenteren met patiëntenparticipatie. 

 

Een  systeeminnovatie  in  de  richting  van  een  behoeften‐georiënteerd  gezondheidsonderzoek 

systeem 

Op basis van de ontwikkelingen die in dit proefschrift zijn beschreven, kan geconcludeerd worden 

dat  er  een  verschuiving  plaatsvindt  naar  een  gezondheidsonderzoek  systeem waarin  patiënten 

een belangrijke  rol  spelen. De  systeeminnovatie  is  in het  stadium  van  'take‐off';  veranderingen 

worden zichtbaar en een toenemend aantal mensen en organisaties ervaren een positief effect. 

Maar  leidt  deze  toename  in  patiëntenparticipatie  tot  een  meer  behoeften‐georiënteerd 

gezondheidsonderzoek  systeem?  Patiëntenparticipatie  in  onderzoeksagendering  is  nuttig  en 

geschikt  om  inzicht  in  behoeften  van  patiënten  te  krijgen.  In  een  gefaciliteerde  proces  zijn 

patiënten goed in staat om hun behoeften voor onderzoek te articuleren. Een breed spectrum van 

onderwerpen met betrekking  tot hun  leven met  een  ziekte wordt benoemd. Patiënten  en hun 

vertegenwoordigers  identificeren en prioriteren nieuwe onderzoeksthema's, die  aanvullend  zijn 

op  de  geprioriteerde  onderzoeksthema’s  van  professionals.  Patiëntenparticipatie  in 

onderzoeksagendering heeft zich snel ontwikkeld  in de afgelopen  jaren en  is nog steeds aan het 
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versnellen.  Een  toenemend  aantal  patiëntenorganisaties,  fondsen  en  overheidsorganisaties 

nemen het patiëntenperspectief mee  in hun onderzoeksagenda. Deze niche  lijkt zich momenteel 

op  te  schalen;  patiëntenparticipatie  bij  het  vaststellen  van  de  onderzoeksagenda wordt  steeds 

meer ingebed in de huidige structuren en wordt steeds meer beschouwd als het 'normale' om te 

doen.  Patiëntenparticipatie  in  onderzoeksagendering  heeft  veel  potentieel  om  een 

systeeminnovatie te stimuleren  in de richting van een meer behoeften‐georiënteerd systeem, en 

daarbij af te stappen van een aanbodgestuurd systeem waar professionals de onderzoeksagenda 

vaststellen.  Er  zijn  echter  twee  nadelen.  Ten  eerste,  onderzoeksthema's  geïdentificeerd  en 

geprioriteerd door patiënten worden niet automatisch uitgevoerd of opgepikt door onderzoekers. 

Onderzoekers  zijn  geneigd  om  door  te  gaan met  het  formuleren  van  projectvoorstellen  over 

onderwerpen  waarmee  ze  vertrouwd  zijn  en  daardoor  is  er  weinig  aandacht  voor  nieuwe 

onderwerpen  geïdentificeerd  en  geprioriteerd  door  patiënten.  Ten  tweede  worden 

onderzoeksprojecten  nog  steeds  geformuleerd  en  uitgevoerd  volgens  'business‐as‐usual'. 

Patiëntenparticipatie  in onderzoeksagendering  leidt niet  tot  een  verandering  in  hoe onderzoek 

wordt  uitgevoerd.  Veel  barrières  worden  ervaren  in  de  samenwerking  tussen  patiënten  en 

onderzoekers  in de uitvoering van onderzoek. Deze niche is nog steeds erg klein in Nederland en 

heeft  weinig  invloed  gehad  op  het  systeem  tot  nu  toe.  Verschillende  Nederlandse 

patiëntenorganisaties  zijn  geïnteresseerd  in  het  opzetten  van  partnerschappen  tussen 

onderzoekers en patiënten voor het uitvoeren van onderzoek, maar lijken terughoudend omdat er 

nog weinig goede voorbeelden zijn.  

 

Toekomstig onderzoek 

Een systeeminnovatie in de richting van een meer behoeften‐georiënteerd onderzoekssysteem is 

op het punt van take‐off. Het is nog steeds geen garantie dat een complete systeeminnovatie zal 

plaatsvinden, maar  veranderingen  worden  zichtbaar.  Dit  onderzoek  heeft  bijgedragen  aan  de 

kennis  van  patiëntenparticipatie  in  gezondheidsonderzoek,  maar  nog  steeds  zijn  er 

onbeantwoorde  vragen.  Met  name  met  betrekking  op  structurele  en  duurzame 

patiëntenparticipatie in verschillende fasen van gezondheidsonderzoek is er nog veel onduidelijk. 

Voor  toekomstig onderzoek op gebied van patiëntenparticipatie stel  ik drie  richtingen voor: het 

verkrijgen  van  structureel  inzicht  in  de  impact  van  patiëntenparticipatie,  het  ontwikkelen  van 

nieuwe  benaderingen  en  best  practices  en  het  ontwikkelen  van  strategieën  om  structurele  en 

duurzame patiëntenparticipatie te stimuleren.  

Tot slot, open mindedness  is cruciaal om patiëntenparticipatie  in onderzoek een succes  te  laten 

worden. 
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