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Het woord beweging heeft minstens zeventien betekenissen. De 

overeenkomst van alle definities is dat het een verandering is van 

plaats, stand of houding. En laat dat nu net van belang zijn voor 

de zorg! We moeten verplaatsen, een andere houding aannemen 

en van stand veranderen. 

Van beweging naar bewegen
Er zijn diverse bewegingen die invloed hebben 
gehad op de wijze waarop wij in Nederland met 
elkaar omgaan en naar de wereld kijken. Vanuit 

de Verlichting hebben we meegekregen dat we acade-
misch moeten denken, vanuit rede en waarheid. Deze 
beweging heeft ertoe geleid dat we weinig oog hebben 
voor de harmonie en echtheid van de Romantiek. Ieder 
mens beleeft zaken vanuit de eigen identiteit en authenti-
citeit en reageert anders op medicijnen en behandelingen. 
Dat blijkt telkens weer. En toch blijven we vanuit de 
wetenschap mannen, vrouwen en kinderen op dezelfde 
manier bedienen. Laat staan dat we oog hebben voor het 
individu. Dat moet en kan anders. Het is de maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van zorg- en patiëntenorganisa-
ties om oog te hebben voor die verschillen. Gelukkig 
hebben mensen ook veel gemeenschappelijks en kunnen 
ze iets voor elkaar betekenen. Mensen weten elkaars 
verhalen te waarderen en leren daar ook van. Als we de 
Romantiek kunnen verbinden met de principes van de 

Verlichting komen mens en wetenschap pas echt samen in 
de zorg. Maar daar is nog wel wat beweging voor nodig.

Beweging richting de individuele patiënt
Voor de overheid is het een speerpunt om de individuele 
zorggebruiker zelf regie te laten voeren over zijn eigen 
leven en de zorg die hij ontvangt. Omdat er op individueel 
niveau variatie bestaat in de mogelijkheden en vaardig-
heden van mensen, wordt versterking van de positie van 
de individuele zorggebruiker veelal in samenhang gezien 
met versterking op collectief niveau.

In de Nederlandse gezondheidszorg zijn er op collectief 
niveau allerlei mogelijkheden om invloed uit te oefenen 
op besluitvorming. De Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen is daar een voorbeeld van. Daarnaast 
hebben patiënten-, ouderen- en gehandicaptenorganisa-
ties een positie ingenomen in de landelijke overlegstruc-
turen van de Nederlandse gezondheidszorg. 

EEN NIEUWE BEWEGING 
ALS UITGANGSPUNT 
VOOR DE ZORG

De patiënt als motor van de vooruitgang.



MAGAZINE COINCIDE • 53

DE KRACHT VAN DE REGIO

In 2011 sprak toenmalig minister Edith Schippers van 
Volksgezondheid haar onvrede over de gezondheidszorg 
uit. Ze vond dat artsen onvoldoende rekening hielden met 
de psychische gesteldheid van hun patiënten: “Er wordt te 
weinig nagedacht wat het betekent om patiënt te zijn” 
(NRC, 8 oktober 2011). Dit was naar aanleiding van een 
ervaring in eigen familiekring. Ze had klantvriendelijke 
zorg verwacht, maar werd geconfronteerd met tegenstrij-
dige inzichten van artsen en een gebrek aan informatie en 
communicatie. Er werd kortom te weinig rekening 
gehouden met de psychische belasting van de patiënt. Ze 
verlangde een andere houding van de artsen en wilde een 
beweging richting de patiënt op gang brengen.

Anno 2019 zijn we rationeel bekeken een stuk opge-
schoten. We kunnen de zorg voor een deel verplaatsen 
door technologie, naar zorg dichtbij. Maar de houding is 
niet veranderd. We zijn niet van stand veranderd. En dat 
kost veel energie en geld en de patiënt schiet er te weinig 
mee op. 

De patiënt als motor van de vooruitgang
Patiënten kunnen veel meer invloed uitoefenen via 
patiënten-, ouderen- en gehandicaptenorganisaties dan 
nu gebeurt. Deze organisaties zijn in staat als kenniscen-
trum te fungeren voor de spreekkamers en de beleidsta-
fels van nu en in de nabije toekomst. Door het 
gestructureerd ophalen en analyseren van patiënterva-
ringen kunnen deze organisaties informatie beschikbaar 
stellen aan zorgverleners en beleidsmakers zodat zij meer 
dan nu kwalitatief goede zorg bieden. En dat hoeft niet 
duur te zijn. Integendeel, het is een noodzakelijke 
beweging voor de transitie naar het betaalbaar houden 
van zorg op maat, met een tevreden patiënt als resultaat. 

“We blijven vanuit de wetenschap 
mannen, vrouwen en kinderen op 
dezelfde manier bedienen. Laat 
staan dat we oog hebben voor het 
individu.“ 

De patiënt als motor van de vooruitgang.
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Samen sterker
De kansen liggen voor het oprapen in het belang van 
patiënten. Patiënten-, ouderen- en gehandicaptenorgani-
saties kunnen met gebruik van moderne technieken en 
communicatiemiddelen patiënten, zorgverleners, de 
politiek en de wetenschap daadwerkelijk van dienst zijn. 
Wil je deze kwaliteit van zorg ook voor de langere termijn 
waarborgen en waar nodig verbeteren, dan is ‘samen 
doen wat samen kan’ een goed startpunt. 

De macht van het getal kan het verschil maken als het 
gaat om patiëntenzorg op maat. Vanuit de kenniscentra 
worden wetenschap en beleid geïnspireerd en geïnfor-
meerd zodat de patiënt er persoonlijk baat bij heeft. Door 
het aanbieden van gestructureerde patiëntervaringen 
kunnen organisaties en stakeholders bovendien regel-
matig communiceren over ervaringen, behaalde 
successen, ingezette trajecten en andere voor de 
patiënten en zorgverleners belangrijke zaken. Dit is een 
noodzakelijke transitie en het is van belang de resultaten 
daarvan te communiceren, onder anderen via de media. 

“Patiënten kunnen veel meer invloed  
uitoefenen via patiënten-, ouderen-  
en gehandicaptenorganisaties dan 
nu gebeurt.“ 

Neem de wijze waarop hartfalen wordt benaderd. 
Vrouwen die last van hun hart hebben, vooral na de 
overgang, ervaren andere klachten. Zeker als het gaat om 
de knijp- of vullingsfunctie van het hart. In de wetenschap 
worden hartklachten van vrouwen atypisch genoemd, 
omdat vooral mannen worden gebruikt bij onderzoeken. 
En dit terwijl hartfalen doodsoorzaak nummer 1 is bij 
vrouwen. Ook organisaties als Women Inc. pleiten voor 
patiëntervaringen als basis voor onderzoek en behande-
ling. 

Dit is een welkome beweging vanuit een heel andere 
houding: wetenschap met kennis, passie en inlevingsver-
mogen. Als patiënten-, ouderen- en gehandicaptenorgani-
saties deze beweging als uitgangspunt nemen, kunnen we 
daadwerkelijk spreken van patiëntgericht denken en 
doen. 

De patiënt als motor van de beweging: een wereld van 
verschil!
 




