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Afgelopen decennia is het concept patiëntgedreven zorg in toenemende mate in 
Nederland omarmd. Bij patiëntgedreven zorg staan de individuele voorkeuren en 
behoeften van de patiënt centraal. Alhoewel onderzoeken het potentieel van 
patiëntgedreven zorg in het verbeteren van de kwaliteit van zorg aantonen, laten 
initiatieven wisselende resultaten zien. Het concept wordt vaak gebruikt als modewoord 
in beleidshervormingen, maar toepassing in de praktijk blijft veelal uit. Om de wensen en 
behoeften van patiënten centraal te kunnen stellen, is het belangrijk hun ervaringskennis 
mee te nemen in besluitvormingsprocessen. Het succesvol meenemen van de 
ervaringskennis van patiënten vereist een betekenisvolle dialoog tussen patiënten en 
zorgverleners, waarin patiënten als partners binnen besluitvormingsprocessen worden 
betrokken. Een dergelijke dialoog faciliteert een patiëntgedreven benadering en stimuleert 
de empowerment (het in hun kracht zetten) van patiënten. Initiatieven geïnitieerd om de 
ervaringskennis van patienten in de besluitvormingsprocessen in de gezondheidszorg 
mee te nemen, laten echter in wisselende mate vooruitgang zien. In veel gevallen is 
sprake van pseudo-participatie, waarbij participatie resulteert in ‘afvink’-gedrag. De 
empowerment van patiënten en zorgverleners kan mogelijk helpen de nieuwe rollen en 
taken op te pakken die nodig zijn om gezamenlijk kennis te creëren. 

Om een zelfversterkend eff ect richting patiëntgedreven zorg te creëren, is het 
zinvol inzicht te krijgen in hoe patiëntenparticipatie en empowerment van zowel 
patiënten als zorgverleners patiëntgedreven zorg kunnen versterken. Inzicht in hoe 
patiëntenparticipatie patiënten kan empoweren en op welke manier de empowerment 
van patiënten en zorgverleners patiëntenparticipatie kan verbeteren, is momenteel nog 
beperkt onderzocht. Daarnaast richten empirische studies zich alleen op één van de 
bovengenoemde relaties. Met het onderzoek van mijn proefschrift ‘Enhancing patient-
centred care through knowledge co-creation and empowerment’ heb ik inzichten 
opgedaan in de processen van patiëntenparticipatie – in de vorm van het gezamenlijk 
creëren van kennis - en empowerment van zowel patienten als zorgverleners om 
patiëntgedreven zorg te realiseren. Deze brochure is gebaseerd op mijn proefschrift en 
geeft de belangrijkste conclusies en aanbevelingen ervan weer. 

Bent u geïnteresseerd in mijn proefschrift? Of hebt u vragen naar aanleiding van deze 
brochure? Stuurt u dan een email naar vpetit@eshpm.eur.nl of vsteeghs@gmail.com.

INTRODUCTIE
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Om inzicht te krijgen in hoe patiëntenparticipatie - in de vorm van het gezamenlijk 
creëren van kennis – en empowerment kunnen worden ingezet om patiëntgedreven zorg 
te versterken, heb ik de volgende drie vragen onderzocht:

1. Hoe kan het gezamenlijk creëren van kennis patiëntgedreven zorg versterken, en 
andersom?

2. Hoe kan het gezamenlijk creëren van kennis de empowerment van patiënten 
versterken, en andersom?

3. Hoe kan de empowerment van zorgverleners het gezamenlijk creëren van kennis en 
daarmee de empowerment van patiënten versterken?

Hiervoor heb ik vijf casussen bestudeerd binnen de Nederlandse gezondheidszorg. In 
totaal zijn bij de casussen ruim 400 patiënten en 60 zorgverleners betrokken. De principes 
van verschillende participatieve benaderingen waren hierbij leidend. Voor het verzamelen 
van de data zijn voornamelijk kwalitatieve methoden gebruikt. 

CASUS 1: Ouderervaringen met de zorg bij hernia 
diafragmatica1

De eerste casus richtte zich op het inzichtelijk maken van de 
ervaringen van ouders met de zorg voor hun kind met de 
aangeboren aandoening hernia diafragmatica. Door deze 
studie is inzicht verkregen in de zorgbehoeften van deze 
patienten en de mate waarin hun ouders in staat waren 
deze behoeften centraal te stellen in de zorg. Deze inzichten 
zijn via discussies met het onderzoeksteam geïntegreerd in 
aanbevelingen om de zorg te verbeteren. 

1 Petit-Steeghs, V., Pittens, C.A.C.M., Barnhoorn, J.M., Broerse, J.E.W. (2019). The challenge of managing 
insecurities: parents’ experiences with the care for their child with congenital diaphragmatic hernia. Journal for 
Specialists in Pediatric Nursing, 24(3), e12247

CASUSSEN
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CASUS 2: Cliënt-gedreven geboortezorg vanuit het 
perspectief van de cliënt2

Het doel van de tweede casus was het ontwikkelen van 
aanbevelingen over hoe de behoeften van de cliënt meer 
centraal kunnen komen te staan in de geboortezorg. 
Hiervoor zijn de perspectieven en ervaringen van vrouwen 
die minder dan een jaar geleden in de regio Noordwest 
Nederland zijn bevallen, geanalyseerd. Deze studie bracht 
inzicht in wat cliënt-gedreven zorg betekent. Tevens volgden 
uit de studie ideeën over hoe de zorg verbeterd zou kunnen 
worden en hoe de empowerment van cliënten hieraan een 
bijdrage kan leveren. Om deze inzichten te integreren in 
de huidige praktijk, zijn de resultaten gepresenteerd tijdens 
een conferentie voor zorgverleners in de geboortezorg in 
de regio. 

CASUS 3: Patiëntenparticipatie in zorgpadontwikkeling3

De derde casus had als doel om inzicht te krijgen in 
hoe patiënten betekenisvol kunnen worden betrokken 
in de ontwikkeling van zorgpaden. Indirect werden 
inzichten verkregen in hoe patiënten en zorgverleners 
empowered kunnen worden om patiëntenparticipatie 
in zorgpadontwikkeling te versterken. De deelname van 
patiënten aan de ontwikkeling van de zorgpaden van 
Sarcoma en GIST bij het Erasmus Kanker Instituut zijn hiervoor 
gemonitord en geëvalueerd. Tijdens de gehele studie is 
gerefl ecteerd op het ontwikkelingsproces met als doel de 
verwachte en ervaren barrières voor het betrekken van 
patiënten in besluitvormingsprocessen te addresseren. Tijdens 
de co-creatie sessies zijn de suggesties voor verbeteringen 
vanuit zowel de patiënten als zorgverleners geïntegreerd 
en meegenomen in het zorgpadontwikkelingsproces en in 
een nieuw onderzoeksvoorstel. 

2 Petit-Steeghs, V., Lips, S.R., Schuitmaker-Warnaar, T.J., Broerse, J.E.W. (2019). Client-centred maternity care from 
women’s perspectives: need for responsiveness. Journal of Midwifery, 74, 76-83
3 Petit-Steeghs, V., Schuitmaker-Warnaar, T.J., Pruijssers, F.A., van Oortmerssen, G., Broerse, J.E.W. Co-creating 
care pathway management by stimulating refl ection. International Journal of Care Coordination (under review)
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CASUS 4: Informatiemateriaal om patiënten te 
empoweren4  

Het doel van de vierde casus was om een educatieve 
interventie te ontwikkelen om urologische (blaas-, prostaat- 
en nier) kankerpatiënten in Nederland te empoweren. 
Deze interventie is ontwikkeld in samenwerking met 
patiënten en zorgverleners. Kennis is verkregen over de 
ervaringen van patiënten en zorgverleners met de huidige 
patiënteninformatie, wensen voor toekomstige informatie 
en hun empowermentbehoeften. Tijdens co-creatie sessies 
werden de ervarings- en expertkennis van zowel patiënten 
als zorgverleners geïntegreerd in een blauwdruk voor 
patiënteninformatie. Vervolgens is de informatie ingebed 
in relevante landelijke websites zoals www.thuisarts.nl en 
lokaal via patiënteninformatiesystemen van verschillende 
ziekenhuizen. 

4 Petit-Steeghs, V., Petit-Steeghs, V., Pittens, C.A.C.M., Oosterman, J., Broerse, J.E.W. Co-creating an empowering 
patient-education intervention: the development of patient information for urological cancer patients. Journal 
of Qualitative Health Research (submitted)
5 Petit-Steeghs, V., Mogami-Asselin, G.I.K., Nijenkamp, M.D., Spoel, M., Broerse, J.E.W., Pittens, C.A.C.M. on 
behalf of Consortium ‘Support Psychosexual problems Congenital Colorectal malformations’ (SPCC) consisting 
of VU University, Erasmus MC Rotterdam, Radboud UMC Nijmegen, UMC Utrecht, Amsterdam UMC, the 
patient organisations of Anorectal Malformations and Hirschsprung disease and the Dutch genetic alliance 
VSOP. Empowering patients and health professionals to address sexual health in the context of Anorectal 
Malformations and Hirschsprung disease. Journal of Qualitative Health Research (accepted with minor revisions)

CASUS 5: Patiënten en zorgverleners empoweren om 
seksuele gezondheid te bespreken5

De vijfde casus had als doel om een tool te ontwikkelen 
afgestemd op de behoeften van patiënten en zorgverleners 
bij het adresseren van het onderwerp seksualiteit. Hiervoor 
is inzicht verkregen in de empowerment behoeften van 
patiënten en zorgverleners rondom het bespreken van 
seksualiteit bij anorectale malformatie en de ziekte van 
Hirschsprung in Nederland. Tijdens co-creatie sessies is de 
kennis van patiënten en zorgverleners geïntegreerd in een 
blauwdruk van een empowerment tool (in de vorm van een 
website). De website www.seksualiteit-arm-zvh.nl is landelijk 
geïmplementeerd. 
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PATIËNTGEDREVEN ZORG DOOR SAMEN KENNIS TE CREËREN

De casussen laten zien dat het gezamenlijk creëren van kennis zorgt voor een meer 
responsieve zorgverlening waarbij de patiënt meer centraal komt te staan in de zorg. 
Responsief zijn betekent niet dat de zorgverlening per defi nitie aan de verwachtingen 
van patiënten voldoet, maar dat de fl exibiliteit aanwezig is om de zorg aan te passen 
aan de individuele behoeften van patiënten op een specifi ek moment.  

Responsiviteit op een individueel niveau – met betrekking tot het zorgproces van een 
specifi eke patiënt - werd bereikt wanneer zorgverleners de achtergrond van de patiënt 
in overweging namen, open communiceerden, een zorgzame houding aannamen 
en vanuit een team integrale zorg aanboden. In sommige casussen gaven patiënten 
echter aan dat de zorg niet responsief was omdat zij beperkt betrokken werden in het 
besluitvormingsproces rondom bijvoorbeeld overdrachten en/of behandelopties. 

Het meenemen van de ervaringskennis van patiënten op collectief niveau – door 
deelname aan zorgverbeteringstrajecten – zorgde voor de ontwikkeling van specifi eke 
verbeteringsmaatregelingen en empowerment interventies die in lijn waren met de 
behoeften van patiënten en daarmee patiëntgedreven waren. De verbeterpunten werden 
ook gebruikt als input om huidige klinische richtlijnen en zorgpaden te verbeteren. 
Naar verwachting zorgen deze patiëntgedreven richtlijnen en zorgpaden voor de 
empowerment van individuele patiënten doordat zij kennis en vaardigheden opdoen en 
de betrokkenheid in hun eigen zorg wordt vergroot. De betrokkenheid van patiënten op 
een individueel en collectief niveau hangen dus met elkaar samen.  

SAMEN KENNIS CREËREN DOOR PATIËNTGEDREVEN ZORG

Andersom werd het proces van het samen creëren van kennis beïnvloedt door de 
mate waarin patiënten werden betrokken en dus hun behoeften centraal kwamen te 
staan in de zorg. De betrokkenheid van patiënten op een individueel niveau, binnen 
hun eigen zorgproces, werd regelmatig belemmerd door gebrekkige, onduidelijke of 
niet-tijdige informatieverstrekking vanuit zorgverleners. Daarnaast werd de uitdaging 
om de eigen visie te delen of om vragen te stellen aan zorgverleners genoemd als 
barrière om betrokken te raken. Ook al nemen zorgverleners aan dat patiënten de 
mogelijkheid hebben en zich vrij voelen om vragen te stellen en hun perspectieven 
te delen, lieten de verhalen van patiënten anders zien. Pogingen om patiënten te 
betrekken door middel van tevredenheidsvragenlijsten werden regelmatig ervaren 
als een ‘afvink’ oefening in plaats van het werkelijk luisteren naar de feedback 
van patiënten en het omzetten van deze feedback in verbeteringen van de zorg.  
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De betrokkenheid van patiënten op collectief niveau - in de besluitvormingsprocessen 
van het onderzoek – werd daarentegen als succesvol ervaren. De onderzoekers creërden 
een atmosfeer van vertrouwen en stelden patiënten hierdoor in de gelegenheid om hun 
kennis te delen. Daarnaast boden de onderzoekers tijd en mogelijkheden om op deze 
kennis te refl ecteren en daarmee de processen van het samen creëren van kennis te 
verbeteren. 

EMPOWEREN DOOR SAMEN KENNIS TE CREËREN 
Vanuit de casussen komt naar voren dat het samen creëren van kennis leidt tot gezamenlijk 
leren wat helpt bij empoweren van patiënten. Het betrekken van patiënten op individueel 
niveau – binnen hun eigen zorg – vergrootte de kennis en vaardigheden van patiënten met 
betrekking tot de mogelijkheden van zelfmanagement, gezamenlijke besluitvorming en het 
uitvoeren van zorgtaken (in het geval van ouders van patiënten). Door het verkrijgen van 
meer kennis en vaardigheden ervaarden patiënten en hun ouders meer controle en voelden 
zij zich meer empowered. Keuzehulpen hielpen patiënten om meer bewust te worden 
van hun eigen behoeften en waarden. Echter werden keuzehulpen vaak niet consistent, 
op tokenistische wijze of niet in interactie met de zorgverlener toegepast. Hierdoor vond 
zelden refl ectief leren plaats hetgeen de empowerment van de patiënt belemmerde. 

Het betrekken van patiënten op collectief niveau – binnen de besluitvormingsprocessen 
van zorgverbeteringstrajecten – stimuleerde wel refl ectief leren. Patiënten leerden over 
hun eigen perspectieven en onderliggende argumenten van zorgverleners. Dit vergrootte 
hun zelfbewustzijn en veranderde hun houding. Ook werden patiënten meer bewust van 
hun eigen ervaringskennis en dat deze kennis aanvullend is ten opzichte van de kennis 
van zorgverleners (en vice versa). Verder leerden patiënten over hoe zij betrokken kunnen 
worden in het samen creëren van kennis en hoe zij in deze processen kunnen bijdragen. 
Deze leerprocessen hadden een positief eff ect op de ervaren controle en zelfredzaamheid 
- en dus op de empowerment - van patiënten. De mate waarin refl ectief leren plaatsvond 
was in een aantal gevallen echter beperkt, waardoor het inbedden van geïntegreerde 
kennis en het structureel betrekken van patiënten werd belemmerd.   

SAMEN KENNIS CREËREN DOOR TE EMPOWEREN
Andersom werden de processen van het samen creëren van kennis beïnvloed door 
het empowerment gedrag van patiënten. In welke mate patiënten empowered waren 
op individueel niveau, had invloed op de mate waarin zij informatie en professionele 
hulp zochten en zij konden bijdragen aan gezamenlijke besluitvormingsprocessen. 
In sommige gevallen waren patiënten in staat om een gelijkwaardige relatie met 
zorgverleners binnen hun eigen zorgproces tot stand te brengen door het testen van 
de kennis van zorgverleners via andere bronnen. Tegelijkertijd voelden patiënten zich 
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ZORGVERLENERS IN HUN KRACHT ZETTEN
Om patiënten te empoweren, speelt de interactie met de zorgverlener een belangrijke rol. 
Deze interactie draagt bij aan het uitwisselen van kennis en bevordert een gezamenlijke 
besluitvorming. Om een dergelijke interactie te kunnen faciliteren, zullen zorgverleners 
nieuwe verantwoordelijkheden en rollen op zich moeten nemen. Dat is echter niet altijd 
gemakkelijk. Empowerment van zorgverleners is nodig om hen deze rollen te laten 
vervullen en verantwoordelijkheid te laten nemen. Meer (1) kennis over de psychosociale 
gevolgen van de zorg en de empowerment van patiënten kan hierbij helpen. Tevens 
kunnen (2) refl ectieve vaardigheden, (3) gespreksvaardigheden en (4) de vaardigheid om 
felxibel met bestaande regels en protocollen om te gaan, zorgverleners ondersteunen 
bij het vervullen van deze nieuwe rollen. Een (5) brede visie op het eigen functieprofi el 
kan helpen bij het ontwikkelen van zingeving rondom het nieuwe takenpakket. Ook is 
behoefte aan (6) tijd om patiënten bij besluitvormingsprocessen te betrekken, gespreks- 
en refl ectievaardigheden te ontwikkelen en refl ectie te initiëren. 

In relatie tot deze behoeften werd refl ectie genoemd als een vaardigheid, maar ook als 
een gewenste uitkomst van andere empowerment behoeften. Zo heeft een zorgverlener 
bijvoorbeeld specifi eke gespreksvaardigheden en tijd nodig om een refl ectieve interactie 
met patiënten aan te kunnen gaan. 

regelmatig niet in staat om een besluit te nemen, omdat ze onvoldoende geïnformeerd 
waren, hetgeen resulteerde in een meer reactieve houding tijdens consultaties. 

Op een collectief niveau - binnen de zorgverbeteringstrajecten - zorgde empowerment 
gedrag van zowel individuele patiënten als van patiëntenverenigingen voor een 
verbetering van de besluitvormingsprocessen. Gespreksvaardigheden, de mogelijkheid 
om op een abstract niveau te denken, kennis van medische termen en een assertieve 
houding, stimuleerden empowerment gedrag onder patiënten, hetgeen zichtbaar 
werd door het stellen van vragen, het vragen naar verklaringen en het articuleren 
van hun kennis. Andersom werd het articuleren en integreren van kennis belemmerd 
door een gebrek aan empowerment gedrag van patiënten als gevolg van gevoelens 
van onzekerheid en een gebrek aan assertiviteit. Onderzoekers faciliteerden het proces 
door het herhalen van kennis en patiënten expliciet het woord te geven. De activiteiten 
van de onderzoekers zorgden ervoor dat de patiënten zich gerespecteerd voelden en 
vaardigheden ontwikkelden om een meer actieve rol te spelen in het creëren van kennis. 
De netwerken en hulpmiddelen van patiëntenverenigingen zoals een online forum, waar 
leden hun ervaringen kunnen delen, hielpen patiëntenverenigingen om bij te dragen 
aan het samen creëren van kennis. Een gebrek aan tijd om de achterban te raadplegen, 
belemmerde in andere gevallen het valideren van de input die patiënten leverden onder 
lotgenoten. 
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VERBETERCYCLUS PATIËNTGEDREVEN ZORG
Op basis van de inzichten beschreven in de vorige paragrafen, heb ik de verbetercyclus 
patiëntgedreven zorg (Patient-Centred Care Enhancement Cycle) ontworpen. Volgens 
dit model (zie fi guur 1) kan patiëntgedreven zorg op twee manieren (direct en indirect) 
worden versterkt. Direct kan patiëntgedreven zorg worden gestimuleerd door het 
empoweren van patiënten en zorgverleners om een cultuur te bewerkstelligen waarin 
de patiënt centraal staat. Andersom helpt het centraal stellen van de behoeften en 
wensen van patiënten om patiënten te empoweren.    

Ten tweede kan patiëntgedreven zorg indirect worden versterkt door het laten participeren 
van patiënten in het creëren van kennis. Het meenemen van de ervaringskennis van 
patiënten leidt tot zorg die meer responsief is en daardoor beter aansluit bij de behoeften 
en wensen van patiënten. Patiëntgedreven zorg stimuleert vervolgens de participatie 
van patiënten in het creëren van kennis in samenwerking met de zorgverleners. Deze 
processen helpen leerprocessen op gang te brengen die nodig zijn om patiënten en 
zorgverleners te empoweren om samen kennis te creëren. Zorgverleners kunnen tevens 
direct de empowerment van patiënten vergroten door bijvoorbeeld patiëntenvoorlichting. 
Patiëntgedreven zorg kan dus indirect versterkt worden door de kwaliteit van de processen 
te verbeteren, daarbij werkend als een manier om de directe route te operationaliseren. 
De waarde van het samen creëren van kennis, de empowerment van patiënten en 
zorgverleners en patiëntgedreven zorg, bestaat in de relaties tussen de concepten. 
Door het inzichtelijk maken van deze relaties, kunnen initiatieven op het gebied van 
patiëntgedreven zorg gemakkelijker worden geëvalueerd en bewerkstelligd. 

Figure 1: Verbetercyclus patiëntgedreven zorg 
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AANBEVELINGEN
Het implementeren van patiëntgedreven zorg in de praktijk is niet gemakkelijk maar wel 
mogelijk. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten patiënten en zorgverleners nieuwe rollen 
en taken op zich nemen. Daar kunnen zorginstellingen en patiëntenverenigingen bij 
helpen. Op basis van mijn onderzoek wil ik graag onderstaande aanbevelingen doen.  

Aanbevelingen aan zorginstellingen
Zorginstellingen kunnen patiëntgedreven zorg versterken door hun medewerkers 
(zorgverleners) te ondersteunen bij het betrekken van patiënten in het samen creëren 
van kennis op dit gebied. Om zorgverleners te helpen patiënten op individueel niveau – 
binnen hun eigen zorgproces - te betrekken, kunnen zorginstellingen extra tijd reserveren 
tijdens de consulten voor gezamenlijke besluitvormingsprocessen. Extra tijd tijdens 
de consulten is tevens zinvol voor het bespreken van psychosociale aspecten van de 
zorg en en het interactief refl ecteren om een betere afstemming van de zorg op de 
behoeften van de patiënt te bereiken. Daarnaast wil ik zorginstellingen adviseren om 
verantwoording toe te kennen aan het leveren van een holistische zorgverlening waarbij 
aandacht is voor de psychosociale gevolgen van het ziekteproces. Als laatste kunnen 
zorginstellingen ondersteuning leveren bij het aanbieden van professionele trainingen 
om fl exibiliteit ten aanzien van bestaande regels en protocollen en het refl ecteren op 
intersubjectieve dynamiek te bevorderen. Om patiënten op collectief niveau – met 
betrekking tot zorgverbeteringstrajecten voor de gehele patiëntengroep - te betrekken, 
adviseer ik zorginstellingen om tijd te reserveren voor participatieve refl ecties. Daarnaast 
kunnen zorginstellingen professionele trainingen aanbieden voor het verbeteren van 
gespreks- en refl ectievaardigheden. Het formeel evalueren van deze vaardigheden kan 
de motivatie van zorgverleners om huidige processen te veranderen, stimuleren. 

Aanbevelingen aan patiëntenverenigingen
Patiëntenverenigingen wordt geadviseerd om de kennis van de patiëntengroep te 
articuleren door het verzamelen van de ervaringen van hun leden via bijvoorbeeld online 
fora, vragenlijsten of weblogs. Daarnaast kunnen patiëntenverenigingen bijdragen aan 
het empoweren van hun leden door bijvoorbeeld voorbeeldvragen aan te bieden voor 
gezamenlijke besluitvorming met de zorgverlener of overwegingen met betrekking tot 
keuze-opties aan te bieden. Het benoemen van de verschillende mogelijkheden om te 
participeren binnen besluitvormingsprocessen en het vertellen van succesverhalen waarin 
de kennis van lotgenoten wordt gebruikt om betere besluiten te nemen in de zorg, kan 
helpen patiënten bewust te maken van de kennis die zij hebben en hen stimuleren deze 
kennis te delen.
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