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Samenvatting 

 



Samenvatting 

 

Patiëntenparticipatie1 is een populair streven binnen de context van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit 

streven is ontstaan vanuit de patiëntenbeweging en de disability movement in de 60-er jaren van de vorige 

eeuw. Sindsdien wordt patiëntenparticipatie gerelateerd aan idealen als democratische rechten voor 

patiënten, sociale inclusie, zelfvertrouwen, betrokkenheid en de mogelijkheid om een stem te hebben. 

Naast deze democratische en ethische principes worden de ervaringskennis en de perspectieven van 

patiënten met betrekking tot hun leven en de zorg die zij ontvangen in toenemende mate als waardevol 

gezien, omdat verondersteld wordt dat hun uniek perspectief kan bijdragen aan betere kwaliteit van zorg 

en kwaliteit van leven. Patiënten zijn meer betrokken geraakt bij hun behandeling, bij het vorm geven aan 

beleid in zorgorganisaties en ze participeren in toenemende mate in gezondheidszorgonderzoek. Hoewel 

het streven naar patiëntenparticipatie in theorie breed wordt onderschreven in de gezondheidszorg, blijkt 

patiëntenparticipatie in de praktijk van alledag complex en rijzen er veel vragen bij betrokkenen over de 

concretisering ervan. Wetenschappelijk onderzoek naar patiëntenparticipatie heeft zich met name gericht 

op de toegevoegde waarde en impact van participatie op de zorg en levens van mensen en op de 

voorwaarden en condities voor participatie en betrokkenheid. Minder aandacht is uitgegaan naar de 

relationele complexiteit en de morele spanningen die kunnen ontstaan bij het gestalte geven aan 

participatie, waaronder de vraag hoe er ruimte kan worden gemaakt voor patiëntenparticipatie in zorg- en 

onderzoekspraktijken. Daarnaast is de betekenis en de waarde van participatie van de diverse betrokkenen 

nauwelijks bestudeerd, omdat deze betekenis zo vanzelfsprekend lijkt.  

Om de leemte met betrekking tot kennis over patiëntenparticipatie op te vullen en bij te dragen aan 

de bestaande literatuur over patiëntenparticipatie is het doel van dit proefschrift om te leren over, en bij te 

dragen aan het begrijpen van de moreel-relationele complexiteit van patiëntenparticipatie in praktijken en 

hoe ruimte voor patiëntenparticipatie kan ontstaan. Het is een verkennende reis door het landschap van 

participatie van patiënten; een landschap waarin het streven naar patiëntenparticipatie op diverse plekken 

zichtbaar is geworden. We bekijken de betekenis van de vorm en gestalte die participatie heeft gekregen. 

Tegelijkertijd willen we niet alleen leren en ontdekken over patiëntparticipatie vanuit de positie van een 

buitenstaander, we zijn zelf ook onderdeel van het landschap. Als onderzoekers onderschrijven we de 

waarde van patiëntenparticipatie en willen we ook leren en bijdragen aan kennis over participatie, en wel 

op een participatieve manier; door gebruik te maken van een responsieve evaluatie benadering, ontwikkeld 

door Abma en haar team, willen we participatie ook zelf in praktijk brengen. We kiezen voor deze 

benadering omdat het behulpzaam is om de betekenis van participatie te begrijpen vanuit de perspectieven 

van verschillende betrokkenen en om bij te dragen aan persoonlijk en wederzijds begrip van deze 

betrokkenen door middel van dialoog en participatie. Kortom: we willen het ontstaan van open ruimtes in 

 
1 De term patiënt is beladen en bediscussieerd. Sommigen beschouwen het als een verouderde term die met name 

passiviteit uitdrukt en prefereren om die reden het woord cliënt of zorggebruiker. Anderen spreken liever van 

mensen met een beperking of een met bepaalde aandoening. Wij geven er de voorkeur aan om in onze  

dagelijkse praktijk mensen de ruimte te geven zichzelf te identificeren. Echter, voor de leesbaarheid gebruiken 

we in dit proefschrift de term patiënt of cliënt.   

 



zorgpraktijken kracht bij zetten, opdat alle betrokkenen een stem hebben, vanuit de morele horizon van 

sociale inclusie, om zodoende bij te dragen aan goede zorg en een goed leven.  

 

De centrale onderzoeksvraag in dit proefschrift is: 

 

Hoe kunnen participatieve benaderingen de ontwikkeling van open ruimtes binnen 

zorgorganisaties kracht bij zetten en wat is het belang van deze open ruimtes voor 

patiëntenparticipatie en inclusie? 

 

Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag gebruiken we 2 deelvragen: 

 

Welke betekenis heeft patiëntenparticipatie voor de betrokkenen in alledaagse zorg- en 

onderzoekspraktijken en hoe interacteren deze verschillende betekenissen van participatie met 

elkaar? 

 

Wat betekenen onze bevindingen voor de verdere ontwikkeling van responsieve evaluatie en andere 

participatieve onderzoekbenaderingen? 

 

Om een antwoord te vinden op onze onderzoeksvragen hebben we patiëntenparticipatie bestudeerd binnen 

verschillende zorg- en onderzoekspraktijken. Zoals beschreven in de algemene introductie in hoofdstuk 

1, kunnen de verschillende contexten beschouwd worden als gevalstudies van die specifieke setting, 

waarbij de verschillende betekenissen en perspectieven (van participatie) van alle betrokkenen de focus 

was, evenals de wijze waarop de verschillende betekenissen (van participatie) interacteerden en hoe 

participatie tussen de betrokkenen gestalte kreeg. In elke gevalstudie hebben we een responsieve 

onderzoekbenadering gehanteerd.  

Het bestuderen van patiëntenparticipatie op een participatieve manier maakt dat dit proefschrift 

meerdere lagen kent en biedt de gelegenheid om onze vragen op verschillende manieren te exploreren: we 

kunnen van de verschillende gevalstudies (verschillende plekken in het landschap van participatie) leren 

over de verschillende en verschuivende betekenissen van participatie en hoe de praktijk van participatie 

binnen de diverse contexten wordt geconcretiseerd door betrokkenen. Daarnaast kunnen we leren van 

reflectie op onze eigen participatie praktijk; hoe we als onderzoekers op een participatieve wijze onderzoek 

doen om participatie binnen zorgpraktijken te versterken. En dan met name de vraag hoe we open ruimtes 

voor patientënparticipatie kunnen bevorderen vanuit de morele horizon van inclusie en welke 

ingewikkeldheden dat met zich meebrengt in relationeel en moreel opzicht. 

 

Dit proefschrift bestaat uit drie delen; elk deel speelt zich af in een specifieke context. Deel A focust op de 

gevalstudies die gerelateerd zijn aan patiëntenparticipatie in de context van het betrekken van patiënten in 

beleid binnen zorgorganisaties voor langdurige zorg, waaronder een ouderenzorgorganisatie en een 



organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Deel B beschrijft een 

gevalstudie van een responsieve evaluatie studie, waarin de perspectieven en ervaringen van patiënten 

(mensen met afasie) worden geëxploreerd in de context van revalidatiezorg en begeleiding, en in deel C 

presenteren we een gevalstudie met betrekking tot patiëntenparticipatie in de context van onderzoek samen 

met mensen met een verstandelijke beperking. 

Alle delen bestaan uit één of meer gevalstudies die gepubliceerd zijn als artikelen in verschillende 

wetenschappelijke tijdschriften of als boek hoofdstuk. Daarnaast bestaan de delen uit auto-etnografische 

reflecties. Deze reflecties gaan over onze eigen ervaringen en de ingewikkeldheden die we tegen kwamen 

in de specifieke context, zoals beschreven in de daaraan gerelateerde gevalstudie(s). De hoofdstukken en 

reflecties in dit proefschrift kennen geen chronologische volgorde met betrekking tot de momenten waarop 

de studies zijn uitgevoerd. De volgorde is bepaald door wat we gaandeweg ontdekten over de moreel-

relationele ingewikkeldheid van patiëntenparticipatie en de toenemende bewustwording van onze eigen 

betrokkenheid en verwikkeling in deze complexe praktijken. De combinatie van de auto-etnografische 

reflecties en de gevalstudies bieden een vruchtbare grond om te leren over patiëntenparticipatie en zijn 

behulpzaam bij het vinden van antwoorden op onze onderzoeksvragen.  

 

Deel A  

 

De hoofdstukken in deel A van dit proefschrift hebben betrekking op patiëntenparticipatie in de context 

van het betrekken van patiënten bij beleidsprocessen binnen zorgorganisaties. In de drie gepresenteerde 

gevalstudies onderzoeken we de praktijk van alledag van het collectief betrekken van patiënten of cliënten 

in cliëntenraden. Organisaties voor zorg en welzijn hebben in Nederland de verplichting om een 

cliëntenraad te vormen; dit is juridisch vastgelegd. In theorie wordt het belang van patiëntenparticipatie 

onderschreven en gerelateerd aan democratische en ethische rechten van patiënten om inspraak te hebben 

en betrokken te zijn bij beleidsbeslissingen. Daarnaast wordt de participatie van patiënten gezien als een 

mogelijkheid om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. In tegenstelling tot de theorie 

en idealen blijkt de dagelijkse praktijk weerbarstiger, zoals we illustreren in de verschillende studies. 

Gestalte geven aan participatiepraktijken is in moreel en relationeel opzicht complex.  

In de drie hoofstukken in deel A laten we zien wat er gebeurt in de alledaagse praktijk als 

professionals van zorgorganisaties manieren proberen te vinden om invulling te geven aan het includeren 

van de perspectieven en de ervaringskennis van patiënten en cliënten in beleidsprocessen binnen 

cliëntenraden. Daarnaast beschrijven we onze leerervaringen met een alternatieve vorm van inspraak, de 

PARTNER benadering, die is gebaseerd op de noties van responsieve evaluatie. Dit alternatief heeft als 

doel om bij te dragen aan het bevorderen van open ruimtes voor de collectieve betrokkenheid van patiënten 

binnen zorgorganisaties; open ruimtes, waarin de ervaringskennis en perspectieven van patiënten worden 

gewaardeerd en kunnen samen vloeien met de perspectieven en kennis van professionals en management. 

We gebruiken theorieën van Habermas en Foucault om te duiden wat we zien gebeuren in de dagelijkse 



praktijk, om zodoende bij te dragen aan het begrijpen van patiëntenparticipatie, en om er als onderzoekers 

aan bij te dragen dat patiënten zich geïncludeerd weten.  

In de gevalstudie in hoofdstuk 2 beschrijven we onze leerervaringen met betrekking tot het 

bevorderen van de participatie van ouderen in een verzorgings- en verpleeghuis in Nederland. We laten 

zien wat er gebeurt als we de PARTNER benadering inzetten als een aanvullend alternatief voor een 

cliëntenraad. In ons streven om te begrijpen wat er gebeurt in de dagelijkse praktijk gebruiken we de theorie 

van Habermas met betrekking tot systeem en leefwereld en zijn concept van communicatieve ruimte 

(communicative space). In deze studie probeerden we een communicatieve ruimte te creëren door middel 

van dialoog; dit kan beschouwd worden als een open ruimte, waarbinnen alle betrokkenen hun 

perspectieven kunnen delen en de ervaringskennis van patiënten en cliënten waardevol wordt bevonden. 

Door dialoog binnen deze open ruimte kunnen de verschillende perspectieven bijdragen aan wederzijds 

begrip en kunnen nieuwe inzichten ontstaan.  

In dit hoofdstuk laten we zien dat het creëren van een dergelijke open ruimte geen gemakkelijke 

verantwoordelijkheid is, omdat er binnen deze open ruimte sprake is van macht. In de terminologie van 

Habermas: systeem waarden zoals veiligheid en productiviteit interfereren en domineren de leefwereld, en 

expert kennis van professionals lijkt meer te worden gewaardeerd dan de geuite emoties en verhalen van 

bewoners. Vanuit deze bevindingen kunnen we leren dat onderzoekers (waaronder wijzelf) die kiezen voor 

een participatieve onderzoekbenadering vanuit de gedachte om een open ruimte te creëren, zich bewust 

moeten zijn van deze machtsaspecten, die vaak verscholen liggen in taal en vertogen. Taal en vertogen zijn 

niet louter beschrijvend maar performatief van aard, dat wil zeggen dat ze bepaalde identiteiten en 

praktijken bestendigen. Zo kan een bepaalde manier van spreken, bijvoorbeeld in abstracties, anderen 

uitsluiten omdat hun ervaringen (of stiltes) zich daarin niet laten uitdrukken. Dialoog kan een middel zijn 

om wederzijds begrip te vergroten, wanneer aandacht wordt besteed aan de onderliggende waarden, 

assumpties en betekenissen van alle betrokkenen. Maar dit is een complex proces en gaat gepaard met 

machtsdynamieken waarin de stem van de patiënt gemakkelijk raakt ondergesneeuwd.   

Hoofdstuk 2 wordt gevolgd door reflectie I. Deze reflectie gaat over wat ik, Susan, ervaarde en 

ondervond toen ik ging werken met de responsieve evaluatie benadering als onderzoeksmethodologie. Het 

hoofdstuk gaat in op wat ik leerde over mijn eigen positie als onderzoeker, terwijl ik zelf “aan participatie 

deed”. Ik werd me ervan bewust dat ik geen onderzoek kan doen vanuit een buitenstaanderspositie, als ik 

wil proberen om een open ruimte te laten ontstaan voor patiëntenparticipatie. Ik moet mezelf in het spel 

brengen als ik daaraan wil bijdragen. Het riep allerlei vragen op over “goede participatie” en hoe mezelf 

te verhouden tot de wetenschap.  

In hoofdstuk 3 presenteren we een gevalstudie, waarin we de dagelijkse praktijk beschrijven van 

cliëntenraden binnen een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel, in 

theorie, deze raad een ontmoetingsplek is voor de ervaringen in het leven van cliënten enerzijds, en de 

beleidsprocessen binnen de organisatie anderzijds, is de dagelijks praktijk weerbarstig en ingewikkeld. 

Geïnspireerd door onze eerdere studie met betrekking tot cliëntenraden in de ouderenzorg, gebruikten we 

de theorie van Habermas over systeem en leefwereld om het betrekken van mensen met een verstandelijke 



beperking in cliëntenraden verder onder de loep te nemen. Hoewel de organisatie veel moeite en effort 

stopte in de participatie van cliënten in de raden, kende hun betrokkenheid bij beleidsprocessen ook 

beperkingen. Het concept van de kolonisering van de leefwereld van Habermas was behulpzaam om te 

begrijpen waarom de ervaringskennis en de verhalen van cliënten niet hetzelfde werden gewaardeerd als 

de professionele kennis binnen het systeem. Het systeem creëerde een situatie van afstand, waarin 

wetenschappelijke kennis en abstracties worden gewaardeerd. Dit leidde tot een asymmetrie in kennis 

binnen de organisatie. We lieten in onze studie zien wat de rol is van communicatieve actie en de 

beperkingen ervan: dat rationele en argumentatieve vormen van communicatie uitsluitend kunnen werken.  

Daarnaast beschrijven we wat er gebeurde in de dagelijkse praktijk toen we probeerden om de 

ontwikkeling van open ruimtes te bevorderen door het gebruik van de PARTNER benadering binnen een 

dagactiviteitencentrum voor mensen met fysieke beperkingen en niet-aangeboren hersenletsel. In deze 

ruimtes werd de ervaringskennis van patiënten gewaardeerd, kon deze kennis samenvloeien met de kennis 

en de perspectieven van professionals en management en konden nieuwe inzichten en wederzijds begrip 

ontstaan. We relateren deze open ruimte aan wat Kunneman de interferentiezone noemt, waarin systeem 

en leefwereld met elkaar verwikkeld zijn en interfereren. Binnen deze zone strijden logica’s en discoursen 

constant om prioriteit en veranderen in de betreffende context. Om te kunnen begrijpen wat er gebeurde in 

de dagelijkse praktijk als we de PARTNER benadering inzetten om bij te dragen aan het ontwikkelen van 

open ruimtes voor patiëntenparticipatie, interpreteerden we onze empirische bevindingen aan de hand van 

het concept culturalisering dat is geïntroduceerd door Kunneman. Dit betekent dat in de interferentiezone, 

de leefwereld ook het systeem kan beïnvloeden via culturalisering, tegengesteld aan het proces van 

kolonisering beschreven door Habermas. In onze studie zagen we het proces van culturalisering toen 

cliënten, zorgprofessionals en managers elkaar ontmoetten als personen, opnieuw gemotiveerd werden en 

een gevoel van betekenis ervaarden. Hier ontstond een open ruimte, waar alle betrokkenen konden leren 

van elkaar, gemotiveerd werden tot zelfreflectie en zich vervolgens anders gingen opstellen.  

In hoofdstuk 4 beschrijven we een gevalstudie waarbij de focus ligt op de dagelijkse praktijk van 

cliëntenraden binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze studie lag de 

focus op ons proces van responsieve evaluatie en wat we hiervan kunnen leren, wanneer we willen 

bijdragen aan sociale rechtvaardigheid. Hoewel responsieve evaluatie richtlijnen verschaft voor het 

includeren van verschillende stakeholders middels een dialoog, ontbreekt het aan substantiële theorie om 

de asymmetrische machtsverhoudingen en ongelijkheden te begrijpen. In dit hoofdstuk relateerden we 

onze empirische bevindingen met betrekking tot de participatie van mensen met een verstandelijke 

beperking in beleid en onze eigen ervaringen met “het doen van participatie” aan noties van sociale 

rechtvaardigheid. We beschrijven dat in onze zoektocht naar een theoretisch kader de theorie van Foucault 

over normalisering behulpzaam bleek. We laten zien dat het engagement en het streven naar gelijkheid en 

sociale rechtvaardigheid op zichzelf disciplinerend kan uitwerken, wanneer cliënten worden uitgenodigd 

om te participeren in een context die gereguleerd wordt door regels van anderen. Dan bestaat het risico om 

ingepast te worden in organisatiestructuren die bedacht zijn door professionals. De normen met betrekking 

tot deze structuren creëren verwachtingen ten aanzien van hoe je te gedragen en wat te doen, maar dit kan 



niet voor iedereen realistisch blijken en kan leiden tot vervreemding. Deze noties kunnen bijdragen aan het 

begrijpen van participatie en van onze eigen participatieve manier van werken binnen responsieve evaluatie 

(kunnen onze methoden ongemerkt leiden tot het disciplineren van mensen omdat we participatie 

nastreven?). 

In reflectie II beschrijf ik, Susan, hoe ik begon te reflecteren op de manier waarop patiënten en 

cliënten worden betrokken in de dagelijkse praktijk van beleid. Daarnaast ontspon zich een reflectieproces 

bij mezelf met betrekking tot de manier waarop wijzelf als onderzoekers probeerden om cliënten te 

betrekken in onze eigen dagelijkse praktijk van onderzoek. Waren cliënten in staat om naar voren te 

brengen wat belangrijk is voor hen, binnen de kaders van organisaties (inclusief onze eigen organisatie)? 

Waren ze in staat een authentieke, eigen inbreng te hebben of was het juist van belang dat zij pasten binnen 

de kaders van de academische wetenschap? En hoe verhoudt zich dat tot sociale rechtvaardigheid? Ik begon 

te twijfelen en het vanzelfsprekende te bevragen, ik begon te reflecteren en antwoorden te zoeken; hoe 

konden we “aan participatie doen” op een goede manier en wat betekent dat?  

 

Deel B 

 

Dit deel van het proefschrift gaat over een responsieve evaluatie studie, waarin de perspectieven en 

ervaringen van patiënten (mensen met afasie) met betrekking tot participatie worden geëxploreerd, in de 

context van revalidatiezorg en begeleiding. Het onderzoek vond plaats in opdracht van een 

patiëntenorganisatie (patiëntenvereniging hersenletsel.nl, de vereniging van patiënten met niet-aangeboren 

hersenletsel). Er werd verondersteld dat een beter begrip van de perspectieven van patiënten en hun 

ervaringskennis behulpzaam kan zijn om zorg beter af te stemmen op hun behoeften, voorkeuren en 

wensen en dat dit tevens een onderbouwing zou vormen voor het belang van zorg en begeleiding richting 

zorgverzekeraars, tegen de achtergrond van toenemende bezuinigingen in de gezondheidszorg. 

Het doel van deze studie was om zicht te krijgen op de waarde en de betekenis van afasiecentra, 

vanuit het perspectief van mensen met afasie en hun naasten. Afasiecentra bieden zorg en ondersteuning 

na de revalidatiefase. Deze centra kunnen worden beschouwd als een brug tussen de revalidatiecentra en 

de maatschappij en hebben als doelstelling om mensen met afasie en hun naasten ondersteuning te bieden 

met betrekking tot sociale participatie. We hebben onderzocht hoe afasiecentra kunnen bijdragen aan het 

vorm geven van een betekenisvol leven met afasie in de chronische fase, en hoe centra cliënten kunnen 

ondersteunen met betrekking tot maatschappelijke en sociale participatie. Deze studie draagt dus ook bij 

aan het begrijpen van het ambigue concept participatie en de betekenis ervan, door het onderzoeken van 

deze betekenis vanuit de ervaringskennis en de perspectieven van mensen met afasie zelf.  

In hoofdstuk 5 presenteren we de bevindingen van deze gevalstudie. Uit deze bevindingen kan 

worden opgemaakt dat de ondersteuning en begeleiding vanuit de afasiecentra hoog wordt gewaardeerd 

door mensen met afasie en hun naasten. De stap naar het afasiecentrum is vaak een eerste stap om uit een 

isolement te komen en dit vormt als het ware op zichzelf al een eerste stap richting participatie. De centra 

dragen bij aan het slechten van barrières met betrekking tot het in contact komen met anderen, door het 



opbouwen van zelfvertrouwen en het overwinnen van schaamte. Dit betekent een grote opstap richting 

participatie in de context buiten het centrum. Vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten is de 

betekenis en de waarde van participatie vooral gelinkt aan het concept van being, “er mogen zijn, kunnen 

zijn wie je bent” en belonging, “erbij horen, verbonden zijn met de omgeving”. Tegelijkertijd ervaren 

mensen met afasie dat het moeilijk is om te voldoen aan de sociale normen rondom participatie, vaak 

geframed en gelinkt aan betaald werk, onafhankelijkheid en eigen regie en verantwoordelijkheid. Een stap 

zetten buiten de veilige omgeving van het afasiecentrum wordt als lastig ervaren, omdat mensen met afasie 

de buitenwereld als snel, hectisch en veeleisend ervaren. Vanuit de sociaal-maatschappelijke context en de 

daarmee verbonden en geassocieerde normen met betrekking tot participatie zijn de afasiecentra alleen 

maar belangrijker geworden.  

Zoals beschreven in hoofdstuk 5 werkten we vanuit een responsieve evaluatie benadering bij deze 

studie. Belangrijke drijfveer hierbij was het normatieve argument om de ervaringen en perspectieven van 

patiënten zelf te includeren, en te onderzoeken wat voor hen waardevol is in de zorg die zij ontvangen. 

Werken met mensen met afasie, die vaak niet de mogelijkheid hadden om zich makkelijk uit te drukken 

op een verbale manier, was een uitdaging gedurende het onderzoek. Het zette ons aan tot een reflectie op 

onze eigen normen en kaders in ons werk en in het wetenschappelijke veld. In reflectie III en IV beschrijf 

ik, Susan, wat ik heb ervaren bij het “doen van participatie” in deze context. Ik werd me bewust van de 

dominantie van verbale manieren om ons uit te drukken, zowel met betrekking tot informatie uitwisseling 

als met de verbaal georiënteerde kwaliteitsprocedures binnen de wetenschappelijke kaders. Ook werd ik 

me bewust van de moeilijkheid om de waardevolle kennis van wat we leerden tijdens deze studie voor het 

voetlicht te brengen; hoe ga je om met niet-verbale uitingen, waarden die relationeel georiënteerd zijn en 

informatie die niet keurig omschreven is of zich niet makkelijk laat “meten”? Tegelijkertijd voelde ik de 

urgentie om deze waardevolle, vaak letterlijk ‘stille’ en ‘silenced’ kennis, in de zin van tot zwijgen 

gebracht, in te brengen in het wetenschappelijk veld, omdat ik mensen bewust wilde maken van het belang 

van de perspectieven en ervaringskennis van patiënten, in dit geval mensen met afasie. Het leerde me ook 

veel over mijn eigen normatieve positie als onderzoeker binnen het wetenschappelijke domein. Deze 

bewustwording met betrekking tot machtsdynamieken in relatie tot “het doen van participatie” droeg bij 

aan het leren over wat nodig is wanneer we het ontstaan van open ruimtes voor patiëntenparticipatie willen 

bevorderen, vanuit een morele horizon van sociale inclusie.   

 

Deel C 

 

Dit deel van het proefschrift gaat over patiëntenparticipatie in de context van onderzoek. Onder invloed 

van de inzet van de disability movement kwam er steeds meer aandacht voor de rol die mensen met 

beperkingen in onderzoek spelen; deze rol veranderde geleidelijk aan van een passieve naar een meer 

actieve rol. Met de slogan “nothing about us, without us” (“niets over ons, zonder ons”) maakte deze 

beweging namelijk duidelijk dat mensen met een beperking niet bestudeerd willen worden als objecten, 

maar dat zij zelf onderdeel willen uitmaken van het onderzoek, als actieve betrokkenen. Dit heeft geleid 



tot de ontwikkeling van meer emancipatoire en inclusieve vormen van onderzoek, waarin mensen met 

beperkingen zelf co-onderzoekers worden of zelfs het onderzoek leiden. Naast normatieve argumenten 

voor deze betrokkenheid (empowerment, democratische besluitvorming, gelijkheid en inclusie) wordt 

verondersteld dat dit zal leiden tot betere inzichten in de perspectieven en de leefwereld van mensen met 

beperkingen.  

In hoofdstuk 6 presenteren we een gevalstudie, waarin we onze eigen leerervaringen beschrijven 

met inclusief onderzoek, waarbij we samen werken met mensen met een verstandelijke beperking. Het 

artikel is een auto-etnografische studie, waarin we reflecteren op wat we tegen kwamen op onze weg en 

op de lessen die we leerden over “het doen van participatie” binnen onze alledaagse praktijk van onderzoek. 

In deze studie verkenden we de machtsdynamieken in ons team, de uitdagingen die we tegen kwamen en 

de waarde van onze samenwerking. We laten zien dat we het als verlammend ervaarden om te streven naar 

het uitvoeren van dezelfde taken, het hebben van dezelfde rollen en verantwoordelijkheden in het 

onderzoeksproces. We waren gelijkwaardig, maar niet gelijk. We leerden dat het behulpzaam is om 

verschillen te erkennen; het streven naar gelijkheid leidde tot een impasse, ruimte voor verschil hielp ons 

gezamenlijk te zoeken naar nieuwe manieren om participatie te bevorderen. Manieren die we ons niet 

hadden kunnen voorstellen of hadden kunnen bedenken vanuit de beperkte gedachte met betrekking tot 

participatie als hetzelfde zijn en hetzelfde doen (taken, rollen en verantwoordelijkheden). Het erkennen 

van verschil en uniekheid verrijkte onze onderzoeksuitkomsten en deed ons reflecteren op onze eigen, 

soms rigide academische praktijk.  

Participatie is geen eenrichtingsverkeer waarbij alleen degene die wordt uitgenodigd om te 

participeren in beweging moet komen, maar eerder een  tweerichtingsverkeer waarbij beide partijen zoeken 

naar een nieuwe manier om samen onderzoek te doen. Dit laatste impliceert dat machtsverhoudingen 

verschuiven, terwijl die in het eerste geval van eenrichtingsverkeer intact blijven. Participatie is ingebed 

en wordt beïnvloed door een omgeving die in mindere of meerdere mate de gelegenheid hiervoor biedt. 

Bewustwording van deze relationele dynamiek en de impact van de context opende nieuwe ruimtes voor 

wederzijds begrip, maar vroeg om een bereidheid om te reflecteren op onze eigen vanzelfsprekende positie. 

Binnen deze open ruimte werkten we samen met anderen; allen vanuit verschillende perspectieven, met 

andere waarden en eigen sterke en zwakke punten (dat geldt ook voor onszelf). Tegelijkertijd, binnen deze 

relationele en contextuele complexiteit en ingewikkeldheid, werden we ons bewust van onze eigen positie, 

onze eigen macht en de grenzen van onze eigen rigide kaders.   

In deel C presenteren we reflectie V, waarin ik, Susan, omschrijf wat ik ervaarde toen ik onze 

reflecties en bevindingen zoals beschreven in hoofdstuk 6 deelde met de leden van de projectgroep 

(professionals van een zorgorganisatie, naasten, coaches vanuit een belangenvereniging en 

wetenschappers). Het gaat over de relationele complexiteit en de machtsdynamieken die we ervaarden 

terwijl we invulling probeerden te geven aan participatie in deze specifieke context; we beschrijven hoe 

we “plekken der moeite” betraden en het leerpotentieel dat dit genereerde over het ontstaan van open 

ruimtes voor patiëntparticipatie. We wilden de situatie beheersen en dachten tot in den treure na over 



oplossingen om deze moeilijke, gespannen situatie op te lossen. Tegelijkertijd leerden we dat participatie 

zich niet laat beheersen en fixen, participatie is precair en ontembaar.  

 

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift (hoofdstuk 7, de algemene discussie) beschrijven we onze 

belangrijkste bevindingen en datgene wat we gaandeweg hebben ontdekt gedurende onze verkennende reis 

(gevalstudies), terwijl we tegelijkertijd zelf vorm probeerden te geven aan participatie (auto-etnografische 

reflecties). Daarnaast werken we toe naar een antwoord op onze leidende onderzoeksvraag: Hoe kunnen 

participatieve benaderingen de ontwikkeling van open ruimtes binnen zorgorganisaties kracht bij zetten 

en wat is het belang van deze open ruimtes voor patiëntenparticipatie en inclusie? 

 

We beginnen met het beschrijven van de verschillende betekenissen en perspectieven met betrekking tot 

patiëntenparticipatie binnen alledaagse zorg- en onderzoekpraktijken. Hoewel participatie verschillende 

betekenissen heeft voor verschillende mensen in verschillende sociale posities, en relateert aan vele 

belangen en waarden, wordt de betekenis van participatie vaak als vanzelfsprekend aangenomen en 

nauwelijks ter discussie gesteld. We focussen ook op wat er gebeurt wanneer de verschillende betekenissen 

interacteren met elkaar: wat gebeurt er als we proberen om een open ruimte te bevorderen waarin alle 

betrokkenen een stem kunnen hebben en waarin verschillende betekenissen samen kunnen komen en 

kunnen worden gedeeld? We concluderen dat het moeite kost om patiënten te betrekken, omdat hun 

betekenissen en ervaringskennis niet vanzelfsprekend naar voren komen. In onze terminologie: het vereist 

een actieve inzet om gestalte te geven aan een open ruimte, waarin alle stemmen kunnen worden 

gearticuleerd en gehoord, wanneer we streven naar het tot bloei komen van patiëntenparticipatie.  

We vervolgen met het beschrijven van wat we geleidelijk aan ontdekt hebben over de rol van macht, 

in relatie tot het ontstaan van een open ruimte voor patiëntenparticipatie. Dit kan gerelateerd worden aan 

vragen over wie er een uitnodiging doet tot participatie en wie er uitgenodigd wordt, wat de kaders voor 

participatie zijn en welke vorm van kennis hierbij gewaardeerd wordt. Daarnaast ontdekten we dat wij zelf, 

als onderzoekers werkend vanuit een participatieve benadering, verwikkeld zijn in machtsdynamieken. 

Gedurende onze reis zijn we ons meer en meer bewust geworden van de morele en existentiële complexiteit 

van patiëntenparticipatie, hoe deze zich verhoudt tot macht, en tot onze eigen verwikkeling en 

betrokkenheid waar we gaandeweg mee werden geconfronteerd. Dit betekent dat macht altijd een rol speelt 

en interfereert met de open ruimtes; macht kan patiëntenparticipatie en de inclusie van patiënten zowel 

beperken als er positief aan bijdragen. Het ontstaan van open ruimtes is belangrijk voor het bevorderen 

van patiëntenparticipatie en inclusie, omdat machtsdynamieken grenzen kunnen vormen en barrières 

kunnen opwerpen voor de ervaringskennis van patiënten binnen de open ruimte. We leerden dat we op een 

reflexieve wijze moeten werken met macht, inclusief onze eigen macht, om zodoende het ontstaan van, en 

het gestalte geven aan open ruimtes voor patiënt participatie te kunnen bevorderen.  

Wat we ontdekt hebben heeft ook implicaties voor responsieve evaluatie en andere participatieve 

onderzoekbenaderingen, die morele en relationele ingewikkeldheid erkennen. Als onderzoekers met een 

participatieve benadering zijn we zelf verwikkeld in machtsrelaties, en wekken we zelf normatieve 



verwachtingen op met betrekking tot het vergroten van zeggenschap, democratische besluitvorming, en 

sociale inclusie. Juist het aangaan van relaties en het samen werken met patiënten gedurende het onderzoek 

zorgden voor een reflectie op onze eigen vanzelfsprekende kaders, richtlijnen en onze eigen normatieve 

positie als onderzoekers. Deze normatieve positie in verbonden met macht.  

We hebben geleerd dat de veronderstelde open ruimtes juist ruimtes zijn die doorspekt zijn met 

macht en dat er meer nodig is dan het bevorderen van het creëren van een open ruimte middels dialoog. 

We hebben de waarde ervaren van het verdragen en werken vanuit de rommelige, relationele complexiteit 

van deze machtsrijke ruimtes. Dit bracht ons naar de zogenaamde moerassigheid, een term die ontleend is 

aan Donald Schön, waarin we geconfronteerd werden met morele en existentiële vragen, door Kunneman 

ook wel trage vragen genoemd; trage vragen over in- en exclusie, terwijl we het landschap van 

patiëntenparticipatie verkenden. Hoewel het niet makkelijk was en vaak ook moed vergde om de “plekken 

der moeite” te betreden, hebben we ervaren dat we juist hier het meest leerden over patiëntenparticipatie 

en sociale inclusie. Verrassend genoeg heeft het betreden van “de plekken der moeite” de meest 

waardevolle lessen opgeleverd, omdat hier het proces van wederzijds begrip kon ontstaan en nieuwe 

inzichten naar voren bracht.  

We concluderen dat het niet voldoende is om te streven naar het creëren van een open ruimte, 

waarin alle betrokkenen hun zegje kunnen doen. Werken vanuit een responsieve benadering vraagt 

inspanning en moed, om zodoende de verschillende perspectieven en betekenissen binnen een machtsvolle 

ruimte te verbinden, inclusief die van onszelf. Zeker binnen de huidige kaders van de wetenschap. 

Wetenschap gaat over kennis en over “waarheid”. Werken vanuit een participatieve benadering gaat echter 

ook over ons als onderzoekers, en wat we zelf bijdragen aan het kennissysteem. Als onderzoekers staan 

we niet buiten de productie van kennis, we zijn er onderdeel van. Wij zíjn het kennissysteem, tot op zekere 

hoogte. Dit betekent dat we onze eigen kaders en ons eigen handelen moeten bevragen, evenals hoe dit 

zich verhoudt tot machtsdynamieken, zoals we deden in onze onderzoeksprojecten (de reflecties). Hoe 

includeren we de ervaringen en perspectieven van patiënten en cliënten? Wat sluiten we buiten? Welke 

inspanning leveren we om recht te doen aan deze perspectieven, de verschillende vormen van kennis op 

waarde te schatten en te waarderen, en te streven naar de inclusie ervan? Hoe kunnen we werken in 

machtsrijke ruimtes, wat zijn de openingen en grenzen voor stille of tot zwijgen gebrachte kennis? En wat 

betekent dat voor onszelf? 

We zijn ons gaan realiseren dat patiëntenparticipatie niet gaat over zorgprofessionals en 

onderzoekers die patiënten uitnodigen binnen de bestaande kaders van de alledaagse praktijk, waarbij ze 

hen een stem geven en hen empoweren. Patiëntenparticipatie gaat in de eerste plaats over de wijze waarop 

we ons als zorgprofessionals en onderzoekers verhouden tot patiënten en verbindingen aangaan, de moed 

om zelf verwikkeld te raken, en onze eigen normatieve positie te bevragen, gerelateerd aan macht en 

kennis. Dat vraagt soms ook om vrijmoedig spreken (parèssia) als er iets op het spel staat dat ons wezenlijk 

raakt, en dat waar wij ten diepste voor staan onder druk stelt. Juist vanuit de machtsrijke ruimte van het 

“doen van participatie” leerden we hoe deze macht relateert aan openingen voor, en grenzen aan 

waardevolle stille of tot zwijgen gebrachte kennis. We ondervonden dat we moeite moeten doen en een 



belang moeten stellen in het oprekken van de grenzen van de machtsrijke ruimtes voor participatie; we 

leerden dat we onze macht positief kunnen aanwenden en inzetten, door belang-stellend te zijn met 

betrekking tot de ervaringen en de perspectieven van patiënten en een belang te stellen voor het openen 

van de machtsrijke ruimte vanuit de morele horizon van inclusie, om bij te kunnen dragen aan goede zorg 

en een goed leven.  

De exploratieve reis door het landschap van patiëntenparticipatie heeft gaandeweg veel nieuwe 

vragen gegenereerd. In het laatste deel van dit hoofdstuk beschrijven we de richtingen en wegen om meer 

te ontdekken over patiëntenparticipatie en hoe we kunnen bijdragen aan het doen ontstaan van open ruimtes 

in zorgorganisaties. Deze nieuwe wegen relateren aan vragen over het doorbreken van grenzen en het 

bieden van openingen voor waardevolle stille of tot zwijgen gebrachte kennis (bijvoorbeeld via 

kunstzinnige onderzoekbenaderingen), vragen hoe een belang gesteld kan worden voor de potentie van 

existentiële en morele leerprocessen om bij de dragen aan sociale inclusie (modus 3 leren), en vragen die 

te maken hebben met co-creatie en organisatieverandering om te komen tot goede zorg en een goed leven 

voor alle betrokkenen. Het exploreren van deze richtingen en paden op een participatieve manier zal 

ongetwijfeld de bevindingen verrijken en nieuwe inzichten genereren.  

 

 

  



 


