
 

 

 

 

 

 

 
De patiënt bepaalt  

 

 

 

 

 

 

 

 

De patiënt beslist mee 

 

 

 

 

De patiënt adviseert  

 

 

 

 

De patiënt denkt mee 

 

 

 

De patiënt weet mee 

Organisatie 

Systeem/landelijk 

 

 

De rol en positie van de patiënt in het zorgproces zal de komende jaren blijven veranderen. Waar eerder 

besloten werd ‘voor’ de patiënt, wordt nu de transitie gemaakt naar gedeelde besluitvorming ‘met’ de 

patiënt. Aandacht voor patiëntparticipatie binnen zorgorganisaties draagt bij aan een beter geïnformeerde 

patiënt met een hogere betrokkenheid, tevredenheid en therapietrouw. Door participatie streven we met 

elkaar naar zorg op maat met oog voor persoonlijke situatie en behoefte. Hoe investeert u de komende 

jaren in een goed fundament voor patiëntparticipatie binnen uw organisatie?  

Bed/spreekkamer 

PATIËNTPARTICIPATIE 

De medische expertise en 

de individuele voorkeur 

van de patiënt komen 

samen. 

Afdeling/team 

Niveaus  

 Meer weten? 
Q-Consult Zorg 

Oudlaan 4, 3515 GA, Utrecht  

088 10 20 910 

samenwerken@qconsultzorg.nl 

www.qconsultzorg.nl 

Wilt u patiëntparticipatie binnen uw organisatie naar een hoger plan tillen?  

Wij helpen u graag. 

 Training ‘patiëntparticipatie in uw organisatie’ voor medisch specialisten, teammanagers, 

cliëntenraden en beleidsadviseurs 

 Ondersteuning bij het ontwikkelen van een gedragen visie 

 Projectleider implementatie patiëntparticipatie in de organisatie op alle niveaus 

 Training communicatie en gesprekstechnieken in de spreekkamer 

 Training en implementatie van instrumenten ter bevordering van patiëntparticipatie:  

spiegelgesprekken en traceraudits door patiënten 

De ervaringen van een 

patiëntengroep inzetten 

om de kwaliteit van zorg 

op afdelings- en team 

niveau te verbeteren. 

De ervaringen van een 

vertegenwoordiging van 

een patiëntpopulatie  

inzetten in de ontwikkeling 

van organisatiebeleid. 

Patiëntenorganisaties 

dragen bij aan landelijke 

kwaliteitsontwikkelingen. 

Patiëntparticipatie kan altijd! 
Patiënten kunnen op verschillende niveaus binnen de organisatie 
participeren—bed/spreekkamer, afdeling/team, organisatie en 
systeem/landelijk niveau. Dit vraagt om maatwerk; per situatie 
met elkaar kijken welke vorm van patiëntparticipatie wenselijk en 
nodig is. De participatieladder helpt als leidraad om te bepalen 
welke vorm op welk niveau passend is voor de patiënt of het 
thema in de organisatie, om deze vervolgens samen met patiënt 
en zorgverlener te vertalen naar de werkvloer. 

Participatie 

ladder 


