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Samenvatting 

 

 

Besluitvorming  in de  gezondheidssector  is niet  langer de  exclusieve  verantwoordelijkheid  van onderzoekers  en 

zorgverleners.      In toenemende mate wordt de rol die patiënten kunnen spelen  in de  formulering van beleid en 

besluitvorming  in de gezondheidszorg erkend door gezondheidsorganisaties  in westerse  landen.  In de afgelopen 

decennia is besluitvorming in de gezondheidssector steeds meer beïnvloed door de behoeften en voorkeuren van 

patiënten.  Deze  aandacht  voor  patiëntenparticipatie  in  besluitvorming  is  gelieerd  aan  twee  belangrijke 

ontwikkelingen  in de samenleving. De eerste ontwikkeling betreft de grote  impact van gezondheidsinnovaties op 

de praktijk en beleidsvorming van de gezondheidszorg. De opkomst van  complexe gezondheidsinnovaties,  zoals 

personalized medicine en genetische  testen, worden geassocieerd met een hoge mate van onzekerheid over de 

maatschappelijke  effecten  van  deze  innovaties.  Als  gevolg  hiervan  wordt  beargumenteerd  dat 

gezondheidsgerelateerde, op waarde gebaseerde of contextuele besluitvorming moet worden genomen in overleg 

met patiënten en niet door onderzoekers en zorgverleners alleen. De tweede maatschappelijke ontwikkeling heeft 

betrekking op de verschuiving van een aanbod gedreven naar een vraaggestuurde medische  praktijk.  

 

Patiëntenparticipatie in besluitvorming kan worden gedefinieerd als patiënten die actief worden betrokken bij en 

invloed  hebben  op    besluitvormingsprocessen  in  gezondheidsonderzoek,  ‐beleid  en  ‐zorg.  Patiënten  kunnen 

worden betrokken bij  verschillende  vormen  van gezondheidsonderzoek en betrokkenheid bij de besluitvorming 

hiervan kan plaatsvinden  in alle  fasen van de onderzoekscyclus. Tevens beslaat patiëntenparticipatie een breed 

gebied  in  de  besluitvorming  van  gezondheidsbeleid  en  de  invulling  van  de  gezondheidszorg,  variërend  van 

betrokkenheid  bij  procedures  van  financieringsinstellingen  tot  klinische  richtlijnontwikkeling  en  shared‐decision 

making. 

 

Patiëntenparticipatie in besluitvorming kan worden gerechtvaardigd door drie belangrijke argumenten. Ten eerste, 

patiënten  zijn  de  primaire  actoren  en  eindgebruikers  van  besluitvorming  in  de  gezondheidssector  en  hebben 

daarom het recht om betrokken te worden in deze besluitvorming (normatieve argument). Ten tweede, patiënten 

beschikken  over  een  specifieke  kennis  ‐  ervaringskennis  –  doordat  zij  op  een  dagelijkse  basis  geconfronteerd 

worden met de  gevolgen  van hun  ziekte/aandoening. Deze  ervaringskennis  is  een  aanvulling op de  kennis  van 

onderzoekers en zorgverleners en kan daarmee de kwaliteit van besluitvorming verbeteren (inhoudelijk argument). 

Ten  derde,  de  legitimiteit  van  besluitvorming  in  de  gezondheidssector  neemt  toe  wanneer  patiënten  hierbij 

worden betrokken (politieke argument). 

 

Patiëntenparticipatie  in  besluitvorming  impliceert  dat  patiënten  deel  uitmaken  van  het  proces  van  kennis  co‐

productie. Kennis co‐productie in de gezondheidscontext heeft betrekking op de gezamenlijke kennisontwikkeling 

van  wetenschappers,  zorgverleners  en  patiënten.  Voor  dit  proefschrift  is  kennis  co‐productie  als  volgt 

gedefinieerd: een vorm van kennisontwikkeling waarbij verschillende wetenschappelijke disciplines samenwerken 

met  maatschappelijke  actoren  voor  de  ontwikkeling  van  concrete  oplossingen  voor  complexe 

gezondheidsproblemen. 

   

Het  proces  van  kennis  co‐productie  bestaat  uit  drie  belangrijke  elementen:  (1)  kennisarticulatie,  (2) 

kennisintegratie en  (3) kennisverankering. Het proces bevat de ontwikkeling van passende  strategieën voor het 



articuleren,  integreren  en  verankeren  van  de  kennis  van  de  verschillende  actoren  (bijvoorbeeld  onderzoekers, 

zorgverleners en patiënten) in gezondheidsonderzoek, ‐beleid en ‐zorg. Kennis co‐productie is geen lineair proces 

van probleemdefinitie tot probleemanalyse en probleemoplossing, maar een complex co‐evolutionair proces dat 

iteratief verloopt en actie georiënteerd is. Door middel van een interactief proces wordt de beleving van patiënten 

omgezet van impliciete kennis in expliciete kennis (kennisarticulatie). In dialoog met verschillende actoren worden 

in een  leerproces de verschillende perspectieven samengebracht  (kennisintegratie), wat uiteindelijk uitmondt  in 

zogenaamde 'socially robust knowledge' : kennis die niet alleen wetenschappelijk verantwoord is, maar ook wordt 

geaccepteerd en gebruikt in de samenleving (kennisverankering).  

 

Ondanks de ontwikkeling van passende benaderingen heeft onderzoek aangetoond dat patiëntenparticipatie bij 

knowledge co‐productie relatief weinig impact heeft op besluitvormingsprocessen in de gezondheidssector. Kennis 

co‐productieprocessen zijn niet geheel succesvol en er worden diverse knelpunten ondervonden bij de uitvoering 

van de drie elementen van het kennis co‐productieproces. Daarom heeft dit proefschrift als doel om meer inzicht 

te geven  in hoe kennis co‐productieprocessen effectiever kunnen worden gestructureerd, zodat patiënten meer 

invloed hebben op besluitvorming  in  gezondheidsonderzoek,  ‐beleid  en  ‐zorg. Hierbij wordt  specifiek  aandacht 

besteed  aan  de  drie  belangrijkste  elementen  van  kennis  co‐productie:  (1)  kennisarticulatie  (met  name  de 

articulatie  van  ervaringskennis  van  patiënten),  (2)  kennisintegratie  (van  wetenschappelijke  kennis  en 

ervaringskennis) en  (3)  inbedding van kennis co‐productie  in de praktijk van gezondheidsonderzoek,  ‐beleid en  ‐

zorg.  In  lijn  met  dit  primaire  doel  van  het  proefschrift  wordt  het  onderzoek  geleid  door  de  volgende 

onderzoeksvraag : 

 

Hoe  kunnen  kennis  co‐productieprocessen  zodanig worden  gestructureerd  dat  de  kennis  van patiënten  effectief 

wordt gearticuleerd en geïntegreerd met de kennis van onderzoekers en zorgverleners, en kan worden verankerd in 

gezondheidsonderzoek, ‐beleid en –zorg? 

 

De drie belangrijkste concepten in de onderzoeksvraag corresponderen met de belangrijkste elementen van kennis 

co–productie, namelijk (1) kennisarticulatie, (2) kennis  integratie en (3) kennisverankering. Tegen de achtergrond 

van deze drie elementen is de onderzoeksvraag opgedeeld in drie studievragen: 

 

1. Welke strategieën kunnen het best worden toegepast om de kennis van onderzoekers, zorgverleners en 

met name patiënten te articuleren? 

2. Hoe  kan  kennis  van  patiënten  effectief  worden  geïntegreerd  met  de  kennis  van  onderzoekers  en 

zorgverleners? 

3. Hoe  kan  de  inbedding  van  kennis  co  ‐  productie  processen  in  gezondheidsonderzoek,  beleid  en 

zorgpraktijk worden verbeterd? 

 

Onderzoeksopzet 
 

De onderzoeksvraag  van dit proefschrift  is geadresseerd met behulp  van de multiple  case  study benadering.  In 

totaal zijn vier casussen geselecteerd, elk gericht op verschillende elementen van het kennis co‐productieproces en 

gesitueerd  in  het  domein  van  gezondheidsonderzoek,  ‐beleid  en  ‐zorg.  Samen  vormen  de  vier  casussen  een 

analysekader, die diepgaand  inzicht tonen  in  'hoe' kennis co‐productieprocessen plaatsvinden op het gebied van 

patiëntenparticipatie en 'hoe' deze processen kunnen worden verbeterd. 



De  eerste  drie  casussen  betreffen  patiëntenparticipatie  in  (1)  een  beleidsadviestraject,  (2)  een  klinische 

richtlijnontwikkeling en  (3) klinische studies. Deze casussen geven  inzicht  in de elementen van kennisarticulatie, 

kennisintegratie  en  kennisverankering. De  vierde  en  laatste  casus betreft  een meervoudige  casus die  in negen 

verschillende casussen patiëntenparticipatie heeft geëvalueerd bij follow‐up activiteiten na onderzoeksagendering 

(kennisintegratie). Deze meervoudige  casus    is  specifiek  gericht  op  de  verankering  van  patiëntenparticipatie  in 

procedures  en  structuren  van  gezondheidsfondsen  met  betrekking  tot  de  ontwikkeling  en  uitvoering  van 

onderzoeksprogramma's. Met  behulp  van  deze  casus  wordt met  name  inzicht  wordt  verkregen  in  de  laatste 

studievraag.  In  de  vier  casussen  is  kennis  co‐productie  toegepast  middels  een  reeks  van  multi‐gefaseerde, 

kwalitatieve  benaderingen  met  een  verscheidenheid  aan  methoden  voor  dataverzameling,  variërend  van 

deskstudies, observaties, semigestructureerde interviews, focusgroepdiscussies en dialogen tussen actoren.  

 

Resultaten van de bestudeerde casussen 

De eerste casus  (Hoofdstuk 4) beschrijft patiëntenparticipatie  in een Nederlands beleidsadviesproces  inzake een 

onderzoeksagenda  voor  de  toekomstige  ontwikkeling  van  medische  producten  voor  15  ziektedomeinen.  De 

onderzoeksaanpak  van  dit  kennis  co‐productieproces  is  gebaseerd  op  het  Dialoog  Model.  Dit  model 

operationaliseert kennis co‐productie op het gebied van onderzoeksagendering. De onderzoeksaanpak bestond uit 

vier fasen: (1) exploratie, (2) consultatie en prioritering, (3) integratie en (4) de follow‐up. 119 (expert)patiënten en 

92 patiëntvertegenwoordigers (geen patiënten) werden geraadpleegd middels interviews en focusgroepdiscussies. 

Deze casus toont twee dilemma's. Ten eerste, het vinden van een balans tussen een vooraf gedefinieerde  focus 

met betrekking  tot welke medische producten ontwikkeld gaan worden en genoeg  ruimte beschikbaar houden 

voor de  input van patiënten en patiëntvertegenwoordigers. De vooraf gedefinieerde  focus werd door patiënten 

soms als beperkend gezien. Ten tweede, het vinden van een balans tussen relevantie voor veel patiëntengroepen 

en verzadiging van gegevens voor een kleiner aantal patiëntengroepen. Door het dagelijkse leven van patiënten als 

uitgangspunt  te  nemen,  leverde  dit  nieuwe  inzichten  op  voor  de  ziektedomeinen.  De  opdrachtgever  van  het 

adviesproces,  de  Gezondheidsraad,  beschouwde  de  gearticuleerde  behoeften  als  constructief  en  heeft  de 

patiënteninbreng opgenomen in hun advies aan de minister van Volksgezondheid. 

De  tweede  casus  (Hoofdstuk 5)  is gericht op patiëntenparticipatie  in de ontwikkeling van een klinische  richtlijn 

voor werkhervatting na een gynaecologische operatie. De effectiviteit van patiëntenparticipatie  in dit kennis co‐

productieproces werd bepaald middels de methode Reflexieve Monitoring in Actie. Hiervoor is een monitoring en 

evaluatiekader  gebruikt,  bestaande  uit  vooraf  gedefinieerde  criteria  voor  het  proces  en  de  uitkomsten.  De 

patiënten waren op drie verschillende momenten betrokken bij het richtlijnontwikkelingsproces: (1) 21 patiënten 

hebben deelgenomen aan drie  focusgroepdiscussies die zijn georganiseerd om de problemen en behoeften van 

patiënten te identificeren met betrekking tot de peri‐operatieve zorg en werkhervatting; (2) drie patiënten waren 

betrokken bij de ontwikkeling van een script voor een instructievideo, onderdeeldeel van de  patientenversie van 

de  klinische  richtlijn  en  (3)  15  patiënten  hebben  de  patiëntenversie  getest  en  geëvalueerd.  Het 

richtlijnontwikkelingsproces  was  verdeeld  in  twee  parallelle  trajecten  waarin  patiënten  en  professionals 

afzonderlijk  zijn  geraadpleegd.  Patiënten  zijn  voornamelijk  geraadpleegd  voor  de  ontwikkeling  van  de 

patiëntenversie, hoewel hun inbreng ook invloed had op de aanbevelingen voor werkhervatting na de operatie van 

de klinische richtlijn. Professionals waren voornamelijk betrokken bij de ontwikkeling van de aanbevelingen voor 

de  klinische  richtlijn.  De  betrokkenheid  van  gynaecologische  patiënten  in  de  richtlijnontwikkeling  was  in 

verschillende  opzichten  succesvol.  Raadpleging  van  individuele  patiënten middels  focusgroepdiscussies  en met 

regelmatige feedbackmomenten bleek effectief voor een richtlijnontwikkeling met betrekking tot een incidentele, 

niet‐bedreigende  ziekte waarvoor  geen  patiëntenorganisatie  is. De  patiënteninbreng  heeft  bijgedragen  aan  de 

toepassing van de klinische richtlijn  in de dagelijkse praktijk en daarmee aan de verankering van de ontwikkelde 



kennis. Verhoogde betrokkenheid van patiënten kan daarom worden bereikt door de twee parallelle trajecten te 

integreren middels extra participatieve activiteiten, zoals een dialoog bijeenkomst. 

 

De derde casus, beschreven  in de hoofdstukken 6 en 7, beschrijft patiëntenparticipatie  in klinische studies voor 

borstkanker.  Patiënten waren  betrokken  bij  het  in  kaart  brengen  van  potentiële  verbeterpunten  van  klinische 

studies  met  betrekking  tot  borstkanker  (Hoofdstuk  6)  en  bij  de  identificatie  van  mogelijkheden  voor 

patiëntenparticipatie bij het ontwerp en de uitvoering van klinische borstkanker studies  (Hoofdstuk 7). Een kennis 

co‐productieproces  is  ontwikkeld  op  basis  van  twee modellen:  het  Dialoog Model  dat  handvatten  bevat  voor 

overleg en dialoog tussen actoren en het FIRST‐model dat richtlijnen beschrijft voor patiëntenparticipatie bij een 

onderzoeksproject over een langere periode. De aanpak bestond uit vier fasen: (1) exploratie, (2) consultatie van 

28 patiënten en 18 professionals,  (3) adviesvorming door een adviesraad van 7 deskundige patiënten en (4) een 

multi‐actor  dialoog  (17  deelnemers).  Hoofdstuk  6  presenteert  de  persoonlijke  ervaringen  van  patiënten  met 

betrekking  tot  het  deelnemen  aan  borstkanker  klinische  studies  en  identificeert  de  verbeterpunten.  Uit  de 

bevindingen  blijkt  dat  patiënten  over  het  algemeen  positief  zijn  over  hun  deelname  aan  klinische  studies. 

Ervaringen  met  klinische  studies  waren  over  het  algemeen  gerelateerd  aan  de  fase  werving  en  de 

informatievoorziening, en waren  specifiek gericht op de motivatie om deel  te nemen, de besluitvorming en de 

random assignment. Ondersteuning en communicatieve vaardigheden van artsen waren essentieel bevonden door 

de  patiënten.  De  schriftelijke  informatie  die  werd  verstrekt  tijdens  de  informatievoorziening,  was  te 

wetenschappelijk,  te algemeen en  te  juridisch en de  random assignment veroorzaakte onzekerheid bij sommige 

patiënten. Alhoewel het besluit voor deelname afhankelijk was van verschillende factoren, was het met name een 

intuïtieve beslissing. En ondanks dat de ervaringen met klinische studies over het algemeen positief waren, waren 

ook verbeterpunte geformuleerd. Voorgestelde verbeterpunten omvatten een meer  individuele benadering, het 

geven van feedback van de resultaten aan patiënten en patiënten eraan herinneren dat ze deel uitmaken van een 

klinische  studie,  omdat  patiënten  vaak  niet  bewust  zijn  van  hun  deelname.  Hoofdstuk  7  bespreekt  de 

mogelijkheden  van  patiëntenparticipatie  bij  klinische  studies  omtrent  borstkanker  vanuit  het  perspectief  van 

patiënten en beroepsbeoefenaren  in de gezondheidszorg. Drie mogelijke vormen voor patiëntenparticipatie zijn 

geformuleerd:  (1) een adviescommissie van patiënten,  (2) patiëntonderzoekspartners  in onderzoeksteams en  (3) 

patiëntvertegenwoordigers voor de uitvoering van  individuele en  specifieke  taken. Patiënten kunnen betrokken 

worden in verschillende fasen van een klinische studie door bijvoorbeeld mee te denken over en te reflecteren op 

onderzoeksontwerpen, bij te dragen aan de verbetering van patiëntinformatiemateriaal en bij te dragen aan het 

schrijven  van  en/of  reflecteren  op  feedback  van  de  studieresultaten  die  kunnen  worden  gestuurd  naar  de 

patiënten. De geformuleerde mogelijkheden  van patiëntenparticipatie  kunnen worden  toegepast gedurende de 

gehele  klinische  studies  en  kunnen worden  gebruikt  als  een  'template'  voor  patiëntenparticipatie  in  klinische 

studies  in  het  algemeen.  De  toegevoegde waarde  van  de  toegepaste meerlaagse  benadering  voor  kennis  co‐

productie was  dat  de  verschillende  vormen  van  betrokkenheid  elkaar  aanvulden  en  voorzien  in  verschillende 

mogelijkheden  voor  patiënten  en  professionals  om  betrokken  te  zijn.  In  de  consultatiefase  zijn  ervaringen  en 

ideeën  van  een  brede  groep  patiënten  en  professionals  verzameld. De  adviesraad  structureerde,  verdiepte  en 

maakte het algemeen overzicht  verkregen uit de  consultatiefase meer  concreet. Tijdens de dialoogbijeenkomst 

reflecteerden  verschillende  actoren  op  de  uitvoering  van  de  mogelijkheden,  waarbij  de  verschillende 

perspectieven  werden  meegenomen.  De  dialoogbijeenkomst  resulteerde  in  een  gedeelde  visie  over 

patiëntenparticipatie en afspraken werden gemaakt voor vervolgstappen. 

 

De vierde casus, die in de hoofdstukken 8 en 9 is beschreven, bestaat uit de evaluatie van patiëntenparticipatie in 

negen  onderzoeksagenderingsprojecten.  Specifieke  aandacht  is  besteed  aan  de  verankering  van 

patiëntenparticipatie  in  de  follow‐up  fasen  van  programmering  en  implementatie.  De  kennis  co‐

productieprocessen in de negen casussen is bestudeerd middels responsieve evaluatie. In alle negen casussen zijn 



patiënten  betrokken  geweest  en  is  het  Dialoog  Model  toegepast.  54  semigestructureerde  interviews  met 

verschillende  actoren  (patiënten,  onderzoekers,  onderzoeksfinanciers)  zijn  gehouden.  Drie  focusgroepdiscussie 

met patiënten, onderzoeksfinanciers en onderzoekers  (16 deelnemers) zijn georganiseerd om de bevindingen  te 

valideren.  Hoofdstuk  8  geeft  inzicht  in  de  vraag  in  hoeverre  patiëntenonderwerpen  zijn  vertaald  naar  een 

onderzoeksprogramma  en opgenomen  zijn door onderzoekers. Drie  strategieën  voor de  vertaling  (verankering) 

van  onderzoeksagenda’s  naar  onderzoeksprogramma’s  zijn  geïdentificeerd:  (1)  één‐op‐één  vertaling,  (2) 

aanpassing  van  algemeen beleid  en  (3)  geen  vertaling.  Factoren die deze  vertaling bevorderen of belemmeren 

hebben betrekking op de context of het proces van programmering en implementatie. De context is cruciaal: een 

positieve  houding  ten  aanzien  van  de  patiëntenparticipatie,  goede  relaties  tussen  actoren  en  ondersteunende 

kenmerken  van  organisaties.  Er  vindt  zelden  patiëntenparticipatie  plaats  tijdens  de  programmering  en 

implementatie.  Hoofdstuk  9  beschrijft  hoe  het  Dialoog  Model  kan  worden  geoptimaliseerd  om 

patiëntenparticipatie  bij  de  follow‐up  activiteiten  van  onderzoeksagendering  te  verhogen  en  daardoor  bij  te 

dragen aan betere kennisverankering. Optimalisatie van het Dialoog Model  is mogelijk door  in eerdere fasen van 

onderzoeksagendering beter aan  te  sluiten bij de aard van de onderzoeksagenda en het beoogde gebruik. Ook 

moet aandacht worden besteed aan de ambassadeurs van patiëntenparticipatie en de beoogde gebruikers van de 

agendapunten. Ondersteuning  tijdens de programmering en  implementatie  is nodig om patiëntenparticipatie  te 

organiseren en beleidsprocedures aan te passen. In alle fasen moet aandacht worden besteed aan de houding ten 

aanzien van patiëntenparticipatie, actorparticipatie en aan  formele en  informele relaties tussen partijen om een 

sterke relatie aan te gaan met een gedeeld doel. 

Conclusies en discussie 

Het  proces  van  kennis  co‐productie  in  besluitvorming  in  de  gezondheidssector  is  complex  en  verloopt  niet 

automatisch.  De  vier  casussen  geven  inzicht  in  hoe  kennis  co‐productie  processen  optimaal  kunnen  worden 

gestructureerd  door  de  gedetaileerde  bestudering  van  de  drie  elementen  van  het  proces.  Er  moet  worden 

benadrukt dat kennis co‐productie geen  lineair proces  is, maar moet worden beschouwd als een  iteratief proces 

met interactie tussen allerlei partijen en met doorlopende leerprocessen. 

 

In casussen  is specifiek aandacht besteed aan de articulatie van de ervaringskennis van patiënten. Daarbij bleek 

dat  kennisarticulatie  op  verschillende manieren  kan worden  uitgevoerd. Het  gebruik  van  interviews  en  vooral 

focusgroepdiscussies bleken zeer effectieve methoden voor de articulatie van ervaringskennis. Om de 'I‐voice' om 

te zetten in een  'we‐voice' worden over het algemeen kwantitatieve methoden voorgesteld, maar het onderzoek 

in dit proefschrift laat zien dat kwalitatieve methoden waarbij patiëntvertegenwoordigers worden ingezet voor de 

omzetting  van  de  '  I‐voice'  naar  een  'we‐voice'  ook  succesvol  kunnen  zijn.  Zogenaamde  ‘lekenpatiënten’  en 

patiëntvertegenwoordigers vulden elkaar aan en patiëntvertegenwoordigers waren in staat om de ervaringen van 

lekenpatiënten te verdiepen en te verbreden, wat  leidde tot meer diversiteit en een betere vertegenwoordiging 

van de patiëntengroep. Er  is echter ook gebleken dat  in een kennis co‐productieproces, dat wordt beperkt door 

tijd en geld, het moeilijk is om alle subgroepen binnen een actorgroep te representeren. Dit creëert een dilemma 

met betrekking tot de realisatie van legitieme kennisarticulatie. Daarom moet expliciet aandacht worden besteed 

aan het maximaliseren van de diversiteit en de vertegenwoordiging van de actorgroepen binnen de beperkingen 

van tijd en geld. Uitsluiting van specifieke groepen dient op transparante wijze te worden gecommuniceerd, met 

inbegrip  van  onderbouwing  bij  eventuele  uitsluiting. 

 

De eerste drie casussen illustreren verschillende benaderingen voor kennisintegratie. Integratie is afhankelijk van 

de  acties  van  een  onafhankelijke  facilitator  en  van  de  interactie  tussen  actoren.  Interactie  tussen  actoren  kan 

worden  geoperationaliseerd  door  een  werkgroep  bestaande  uit  vertegenwoordigers  van  de  verschillende 

actorgroepen of door een dialoogbijeenkomst met actoren. Uit de drie casussen blijkt ook dat het eindproduct van 



kennisintegratie  op  verschillende  manieren  tot  stand  kan  komen.  Ondanks  dat  verschillende  manieren  van 

integratie  succesvol  kunnen  zijn,  is  het  wenselijk  dat  de  betrokkenen  het  eens  zijn  over  de  inhoud  van  de 

geintegreerde kennis en over de onderliggende waarden en aannames. Daarom heeft interactie tussen actoren de 

voorkeur,  omdat  het  reflexief  leren  stimuleert  waardoor  verschillende  perspectieven  en  onderliggende 

veronderstellingen zichtbaar worden.  Interactie kan dialogen verbreden en verrijken, kan uitsluiting van actoren 

voorkomen  en  kan  leiden  tot  nieuwe  creatieve  ideeën.  Om  erkenning  en  waardering  van  ervaringskennis  te 

stimuleren, is goede facilitatie van integratie noodzakelijk. Dit bevordert de sociale condities en en draagt bij aan 

het opbouwen van vertrouwen tussen actoren.   

 

In  alle  casussen  blijkt  dat  het  proces  van  kennisverankering  wordt  bemoeilijkt  door  vereiste 

systeemveranderingen.  In  de  laatste  casus  zijn  verschillende  factoren  geïdentificeerd  die  kennisverankering 

beinvloeden: houding ten aanzien van patiëntenparticipatie, relaties tussen actoren, kenmerken van organisaties 

(bijvoorbeeld  beschikbare  middelen,  de  aanwezigheid  van  deskundigheid,  structuren  en  procedures)  en 

beschikbaarheid  van  tijd  voor  de  verankering  van  de  onderzoeksagenda's.  De  laatste  casus  laat  zien  dat 

kennisverankering een meer integraal onderdeel moet worden van patiëntenparticipatie‐projecten en dat reeds bij 

de  start  van  een  kennis  co‐productie  proces  er  meer  moet  worden  ingespeeld  op  de  factoren  die 

kennisverankering  kunnen beïnvloeden.  Tevens moet meer  aandacht worden besteed  aan de ontwikkeling  van 

‘know‐how’  tussen  actoren  door  verder  te  experimenteren met  patiëntenparticipatie  in  besluitvorming  in  de 

gezondheidssector, met  inbegrip van  ' quick wins’. Dit  stimuleert  reflexieve  leerprocessen, welke bijdragen aan 

competentie‐opbouw tussen de actoren en de realisatie van doorlopende kennis co‐productie. Bovendien kan de 

aanwezigheid van change agents verandering in de gezondheidszorg bevorderen en kennisverankering stimuleren. 

Vroegtijdige  signalering  en  ondersteuning  van  change  agents  kunnen  kennisverankering  verbeteren.  Deze 

inzichten kunnen bijdragen aan verbetering van niet alleen het Dialoog Model, maar ook van andere participatieve 

benaderingen van kennis co‐productie. 

 


