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Wie is Harteraad als organisatie?
Ervarings- en data gedreven expertisecentrum

Missie: bijdragen aan de kwaliteit van zorg & leven van de 
(toekomstige) hart- of vaatpatiënt. 

Individuele ondersteuning
Harteraad zet zich in om:
- te informeren
- toe te rusten om juiste keuzes te maken die bij hem of haar 

passen
In diverse fases van de ‘patiëntreis’.

Collectieve belangenbehartiging
Patiëntenperspectief ophalen bij de doelgroep en inbrengen



Jullie ervaringen met patiëntparticipatie

1) Ga naar menti.com
2) log in met code 78028797 



Wat is patiëntparticipatie?

Het benutten van specifieke ervaringsdeskundigheid van 
patiënten en/of hun naasten, om de zorg te verbeteren.

Op alle niveaus van de zorg patiënten laten informeren, 
meedenken, adviseren, co-creëren of regisseren. 

Patiëntparticipatie in de regio, waarom? 
- Patiënten zijn gemotiveerd
- De gevolgen en uitkomsten zijn direct zichtbaar
- Het gaat niet om hun aandoening, maar leven met en 

ondanks de aandoening.



Rollen van patiënten  

patiënten werven 
fondsen, maken een 
eigen onderzoeksagenda
, onderzoeksprogramma, 
opzetten zorgcoöperatie 

De patiënt luistert 
mee tijdens 
projectmeeting, 
patiënten krijgen een 
projectplan in 
lekentaal, resultaten 
worden uitgelegd in 
lekentaal 

Er wordt bij patiënten 
geïnventariseerd wat 
de (individuele) 
behoeften en 
ervaringen zijn voor 
project evaluatie of 
implementatie, 
d.m.v. vragenlijst, 
interview of 
groepsgesprek

patiënten denken 
mee over de invulling 
van een project(plan) 
en geven advies over 
praktische zaken, 
vragenlijsten, 
uitkomstmaten, 
ethische kwesties, 
communicatie etc.

patiënten werken 
actief mee aan het 
werven van 
deelnemers, 
veldwerk, interviews 
afnemen, 
meeschrijven aan 
projectplan, 
resultaten 
presenteren. 



Patiëntparticipatie in de subsidieaanvraag

Sta stil bij het volgende:

• Wat zijn je doelen? 
• Wat wordt er van de patiënt verwacht
• Waar en wanneer patiëntenparticipatie
• Welke vorm van patiëntenparticipatie? 
• Wie heb je nodig?

Gebruik je netwerk om ervaringsdeskundigen te werven. Weet wat 
je ze bieden gaat/wat je van ze verwacht. 

Luister, laat je inspireren en evalueer!



Relevantie criteria ZonMw 
Participatie van patiënten
• Uit de aanvraag komt duidelijk naar voren dat de patiënten actief participeren bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het project. 
• De vorm van actieve participatie tijdens het project is helder beschreven en de keuze voor de 
vorm is goed onderbouwd. 
• Er is aannemelijk gemaakt dat de aanvraag aansluit bij de behoefte van de patiënten.

Beoordelingscriteria ZonMw 
Samenwerkingspartners en patiënten 
• De rollen, taken en verantwoordelijkheden voor het project zijn voor alle projectgroepleden
en samenwerkingspartners duidelijk beschreven bij de verschillende onderdelen van het 
implementatieplan. Dit komt ook tot uitdrukking in de tijdsplanning. 
• Het is duidelijk omschreven wat de betreffende rollen en taken van de patiënten zijn. 





Tot slot

Participatie maar lastig? Of toch niet? 

Kom uit je comfortzone, en ga samen met 
patienten het avontuur aan! 

Kijk ook eens op: 
https://participatiekompas.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/participatie/

https://participatiekompas.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/participatie/



