
D
e Nederlandse Inspectie voor de
Gezondheidszorg onderzoekt of zij
ervaringsdeskundigen kan betrek-
ken bij het toezicht op de kwaliteit
en veiligheid van zorg. Ervarings-

deskundigen zijn patiënten die kunnen vertellen
over wat het betekent om met een ziekte of pro-
blematiek te leven, welke oplossingen er wer-
ken, welke steun belangrijk is of welke aanpak
helpt bij hun herstel of verwerkingsproces. 

Acht ervaringsdeskundigen zullen de inspec-
teurs vergezellen tijdens hun inspectierondes
bij verpleeghuizen. Tijdens de bezoeken obser-

veren de ervaringsdeskundigen de woon-
 omgeving en praten ze met de bewoners.
Achteraf delen ze met de inspecteurs wat ze
gezien en gehoord hebben. Het proefproject
loopt van februari tot augustus van dit jaar.

Niet in België
Aan Vlaamse kant (Inspectie is een regio-

nale bevoegdheid, nvdr) vinden we voor-
 lopig nog niet zo’n initiatief terug, weet Ilse
Weeghmans van het Vlaamse Patiënten-
platform (VPP). In het verleden deed de
Vlaamse Zorginspectie wel al beroep op het

VPP om patiënten beter te kunnen betrek-
ken tijdens hun inspectierondes. Ze waren op
zoek naar ‘tips and tricks’ om patiënten zo goed
mogelijk te kunnen betrekken bij het bevragen
van kwaliteitstrajecten in ziekenhuizen. 

“Zowel in binnen- als buitenland is een ten-
dens naar meer patiëntenparticipatie vast te
stellen, zoals bijvoorbeeld door het inschakelen
van ervaringsdeskundingen.” Eva Marie
Castro is wetenschappelijk onderzoeker bij Tref-
punt Zelfhulp vzw en werkt aan een docto-
raat over patiëntenparticipatie aan KU Leu-
ven(1). “In het algemeen zien we echter dat

patiëntenparticipatie in België, ondanks de
verschillende positieve effecten, nauwelijks
is uitgebouwd. Een van de redenen is het
ontbreken van gepaste werkwijzen om patiën-
ten te introduceren in de zorg(organisatie).”

Algemene gezondheidszorg
Om die leemte te vullen, loopt momenteel

een proefproject met 14 ervaringsdeskundigen
op drie afdelingen in UZ Leuven: raadpleging
atopisch eczeem, het niercentrum en revali-
datiecentrum. Het is de eerste keer dat erva-
ringsdeskundigen in ons land in een alge-
meen ziekenhuis op deze wijze aan de slag gaan.
Vooralsnog vind je ze alleen terug in de gees-
telijke gezondheidssector. Een onderzoek
naar hun aantal en hoe ze worden ingezet loopt
momenteel, weet Jan Van Speybrouck (direc-
teur VVVG) ons te vertellen. In de armoede-
sector wordt het concept al een tiental jaar
toegepast. 

Eva Marie Castro: “De ervaringsdeskundigen
in het onderzoeksproject in UZ Leuven zul-
len andere patiënten informeren en onder-
steunen. Ze zullen er ook mee nadenken over
mogelijke verbeteringen op vlak van de zorg-
organisatie van de ziekenhuisafdelingen of 
-raadplegingen.”

Let op: niet eender welke patiënt komt in
aanmerking als ervaringsdeskundige van een
bepaalde aandoening of ziekte. De kennis
over je eigen situatie is heel specifiek: je ver-
trekt vanuit je eigen ervaring omtrent een pro-
bleem. Ervaringsdeskundigheid overstijgt die
individuele ervaring. Trefpunt Zelfhulp orga-
niseert opleidingen om personen hun erva-
ring te leren omvormen om als ervarings-
deskundigen te kunnen functioneren. Ook de
personen in het proefproject hebben zo’n
opleiding achter de rug. 

Volgens Ilse Weeghmans kunnen patiënten-
verenigingen hierin een ondersteunende
functie hebben, en hun leden warm maken
voor een rol als ervaringsdeskundige. “Pas
als er een voldoende grote pool is van vrij-
willigers, kan het concept echt groeien.”

In juni loopt het proefproject van Eva
Marie Castro op zijn einde en zal het duide-
lijker zijn hoe ervaringsdeskundigen nu juist
kunnen worden ingezet in de zorg. En, niet
onbelangrijk: wat daar de effecten van zijn op
de patiëntgerichtheid, het -empowerment
en dus de -participatie op de betrokken afde-
lingen. De drie proefdiensten toonden zich alvast
enthousiast om het project daadwerkelijk te
implementeren en willen snel de koppen bij
elkaar steken. “Dat is ook nodig”, zegt Eva
Marie Castro nog, “want het inzetten 
van ervaringsdeskundigen vraagt een hele
voorbereiding en organisatie.” Ook belangrijk:
dat de hele dienst erachter staat. “In deze
drie projecten zien we dat het enthousiasme
van de betrokken artsen het ganse team 
motiveert.” 

Emily Nazionale
1. Het onderzoek van Eva Marie Castro staat onder wetenschap-

pelijke leiding van prof. Tinne Van Regenmortel, prof. Kris
Vanhaecht, prof. Walter Sermeu ( KU Leuven). De klinische
leiding ligt bij prof. Marianne Morren, prof. Kathleen Claes en
dr. Carlotte Kiekens (UZ Leuven).
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In Nederland start deze maand een proefproject waarbij ervaringsdeskundigen ‘meelopen’ met een inspecteur
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tijdens diens ronde. In ons land is een dergelijk initiatief nog niet
voor meteen, maar ervaringsdeskundigen krijgen wel steeds meer een plaats binnen de zorg.

Ervaringsdeskundigen zetten 
eerste stappen in algemene zorg

Peter* is ervaringsdeskundige in het niercentrum
Een bezoek aan de patiënten is het niercentrum is nooit gewoon

een vrijblijvend praatje. Voor hen is het een gelegenheid om 
te praten over alledaagse dingen, soms ook over dieperliggende 
problemen. Ook ik heb echt deugd aan dat contact: het maakt me
nederig, en leidt me af van mijn persoonlijke problematiek. 
Ervaringsdeskundige zijn is wat mij betreft een voorrecht.

‘Ervaringsdeskundige zijn 
is een voorrecht’

Joyce* is ervaringsdeskundige eczeempatiënt 
Jongeren met atopisch eczeem hebben vaak het gevoel dat ze er alleen
voor staan, en/of de enigen zijn met deze aandoening. Ervarings-
deskundigen zijn een vrijblijvende optie om contact te leggen 
met leeftijds- en lotgenoten. Het kunnen delen van verhalen en
ervaringen zorgt voor meer erkenning, en is een belangrijk element
in het aanvaardingsproces van zijn of haar ziekte.

‘Belangrijk in 
aanvaardingsproces’

(*) Peter en Joyce zijn schuilnamen.

Ervaringsdeskundigen kunnen vertellen welke aanpak helpt bij hun herstel of verwerkingsproces.
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