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Patiëntenparticipatie: ‘Samen bereik je meer’
Utrecht, 14-12-2021 | ‘Om van patiëntenparticipatie een succes te maken, zijn
krachtige patiënten- en cliëntenorganisaties essentieel. Maar het is ook belangrijk om
de gesprekspartners van patiëntenvertegenwoordigers te helpen bij het vormgeven
van patiëntenparticipatie,’ meent Dries Hettinga, directeur-bestuurder van
PGOsupport. PGOsupport gaat zich daarom ook op beleidsmakers, lokale en regionale
overheden en onderzoekers richten. De nieuwe website van PGOsupport
(www.pgosupport.nl), vandaag gelanceerd, sluit aan bij de nieuwe koers.
In de vernieuwde koers van PGOsupport staat
patiëntenparticipatie centraal. Dries Hettinga,
directeur-bestuurder van PGOsupport: ‘We zien
vele mooie voorbeelden van wat participatie door
patiënten- en cliëntenorganisaties oplevert. Maar
we zien ook nog te veel voorbeelden dat er wel een
extra stoel wordt bijgezet bij de overlegtafel maar
dat patiënten uiteindelijk niet in staat worden
gesteld mee te praten en mee te beslissen. Vaak
komt dat niet door verkeerde intenties maar door
onkunde. PGOsupport gaat zich daarom meer op
de gesprekspartners van patiënten- en
cliëntenorganisaties richten. Want samenwerking
komt van twee kanten: aan de ene kant sterke
patiëntenorganisaties en aan de andere kant
constructieve gesprekspartners. Samen bereik je
meer.’

Lokale participatie en participatie bij onderzoek
Door de decentralisatie worden veel beslissingen voor patiënten, gehandicapten en chronische zieken
nu lokaal of regionaal genomen, en niet meer landelijk. Dit vraagt een nieuwe manier van werken voor
patiëntenorganisaties: aandoeningsoverstijgend en meer samenwerken met andere organisaties. Een
ander terrein waar PGOsupport zich meer op zal gaan richten is patiëntenparticipatie bij onderzoek.
Voor financiers van onderzoek is patiëntenparticipatie steeds vaker een voorwaarde om naast
wetenschappelijk kwaliteit ook te streven naar maatschappelijke relevantie. PGOsupport traint
bijvoorbeeld onderzoekers van het UMCG om de samenwerking met patiëntenvertegenwoordigers
goed vorm te geven. Ook begeleidt PGOsupport duo’s van onderzoeker en patiënt bij hun
samenwerking.

Nieuwe website: www.pgosupport.nl
PGOsupport ondersteunt, traint en adviseert meer dan 300 patiënten- en gehandicaptenorganisaties
in Nederland. Dries Hettinga: ‘Dat blijven we natuurlijk doen. Maar we hebben geleerd dat we met
deze kennis en ons netwerk nog meer impact kunnen bereiken als we ons ook op de
samenwerkingspartners van patiëntenorganisaties richten. De nieuwe website richt zich daarom op
patiëntenorganisaties, maar ook op hun gesprekspartners in de zorg, lokale en regionale overheden
en onderzoek.’ De cursusagenda (www.pgosupport.nl/cursusagenda) op de website bevat een
gevarieerd aanbod van cursussen over patiëntenparticipatie, zowel online als op locatie, of een

combinatie van beide. Je kunt je gratis abonneren op de nieuwsbrief met een actuele cursusagenda:
www.pgosupport.nl/nieuwsbrief

Over PGOsupport
PGOsupport is een onafhankelijke kennis- en adviesorganisatie bij patiëntenparticipatie. We
bevorderen patiëntenparticipatie door te informeren, adviseren, trainen, coachen en intervisie.
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Lees ook het interview met Dries Hettinga op PGOsupport.nl. Dries Hettinga is voor interviews
beschikbaar. Neem contact op met: Marjo Zijp, communicatieadviseur PGOsupport,
m.zijp@pgosupport.nl of 06-40734446 of Judith Winnen, communicatieadviseur,
j.winnen@pgosupport.nl of 06-40570767
De illustratie en foto van Dries Hettinga zijn rechtenvrij te gebruiken

