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Trots op een druk en 
bezig jaar 

Dianda Veldman,
directeur Patiëntenfederatie Nederland:
 

Geachte lezer,

Fijn dat u ons jaarverslag over 2016 leest. Fijn en 
terecht. Want voor Patiëntenfederatie Nederland 
was 2016 weer een druk en bezig jaar.

Druk omdat we  telkens weer alle partijen in de 
zorg oproepen om toch vooral met de patiënt te 
praten en niet over de patiënt. 

Bezig omdat we op veel terreinen meepraten. 
Daarbij gebruiken we de ervaringen van onze 
meer dan 160 ledenverenigingen en leden van 
leden. En van ons zorgpanel van bijna 25 duizend 
patiënten. Die ervaringen zijn ook terug te vinden 
op ZorgkaartNederland.nl, onze site waarop 
patiënten hun ervaringen met zorgverleners met 
elkaar delen. Inmiddels staan er meer dan 400 
duizend waarderingen op en halen we een miljoen 
bezoekers per maand.

Projecten, alleen en met anderen
Dat zijn cijfers waar we trots op zijn. Zoals we 
ook trots zijn op onze projecten die we uitvoeren. 
Soms alleen, soms met andere spelers in de zorg. 
Zo hebben we met de Federatie van Medisch 
Specialisten het project van de 3 goede vragen in 
de spreekkamer. En we zien dat in steeds meer 
wacht- en spreekkamers de posters van de drie 
goede vragen aan de muur hangen. Wat zijn 
mijn  mogelijkheden? Wat zijn de voor en nadelen 
daarvan? En wat betekent dit voor mijn situatie? Zo 
maken we samen de zorg beter.

Trots zijn we op onze website de digitale zorggids. 
Daar vinden patiënten alles wat met digitale zorg 
heeft te maken. En antwoorden op vragen als: 
Welke apps zijn er en wat kan ik daarmee? Wat 
betekent dat voor mij als patiënt?

Trots zijn we ook op “Mijn kwaliteit van leven”. Met 
dit project brengen we in kaart hoe de leefsituatie 
van ouderen is. Aan de hand van ervaringen van 
ouderen kunnen we de oudere zelf laten zien hoe 
zijn leven zich verhoudt tot dat van anderen in een 
vergelijkbare situatie. Ook kunnen gemeentes zien 
hoe hun inwoners zich voelen en kunnen ze dat 
afzetten tegen andere gemeentes. 

En stiekem zijn we ook een beetje trots 
op het Medmij-project. Daarin  werken wij 
met tal van andere belanghebbenden in de 
zorg aan goede afspraken om persoonlijke 
gezondheidsomgevingen van patiënten veilig te 
kunnen laten communiceren met de systemen 
van zorgverleners. Zodat iedereen die dat wil 
binnen enkele jaren een eigen persoonlijke 
gezondheidsomgeving kan hebben waarin hij al 
zijn data kan opslaan, bewerken en delen met wie 
hij wil. Veilig en gebruiksvriendelijk.

Werk, soms in stilte, soms met wapengekletter
Het is maar een kleine greep uit alle activiteiten 
die we doen. Soms in stilte aan de Haagse 
onderhandelingstafels, soms met oorverdovend 
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wapengekletter in de media. Want ook kranten, 
radio en televisie weten de Patiëntenfederatie 
steeds beter en vaker te vinden. Onze mening doet 
er toe. Onze achterban doet ertoe.

Afgelopen jaar hebben we ook onze naam 
veranderd. We hebben afscheid genomen van 
de afkorting NPCF. Gewoon omdat toch niemand 
wist waar die letters voor stonden. Dus vergeet 
die afkorting en onthoudt waar wij voor staan. Wij 
staan pal voor alle patiënten en zorgconsumenten 
in Nederland. Daarom noemen we ons 
Patiëntenfederatie Nederland. Die vlag dekt de 
lading. We staan voor patiënten en organisaties 
van patiënten.

Op de volgende pagina’s leest u hoe we dat doen. 
Daar ziet u hoe wij elke dag weer de zorg beter 
willen maken.
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2. Patiëntenfederatie 
Nederland in het 
nieuws
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Patiëntenfederatie Nederland online:

Top 10 meest bekeken nieuwsberichten op onze site in 2016

Geef zwangere laatste woord bij keuze geboortezorg

Patiëntenfederatie onderzoekt ervaringen
met de huisarts

Medicijntekort dreigt voor 350 duizend 
schildklierpatiënten

Astma Fonds proficiat!

Brede zorgcoalitie werkt aan meer eigen regie 
over gezondheid

Vijf ziekenhuizen kans op titel ‘meest 
patiëntvriendelijk 2016’

Patiënt snakt naar kwaliteitsinformatie huisarts

Grote verschillen in verpleeghuiszorg > Debat

Patiënten en artsen starten campagne over 
samen beslissen in het ziekenhuis

Patiëntenfederatie wijst politieke partijen op 
vijf patiëntenwensen
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Top 10 meest bekeken nieuwsberichten op 
onze site in 2016

NOS Journaal:
Boosheid over verhoging zorgpremie

Plusonline.nl:
Gesprek met huisarts opnemen: hoe pak je het 
aan?

AD.nl:
Gaatjes of niet? Patiënten willen apk
voor hun gebit

RTL-nieuws:
Patiëntenfederatie Nederland: Nu willen we ook 
weten hoe goed de ziekenhuizen zijn

BNR Nieuwsradio / De Ochtendspits / 7.23 uur:
Patiënten maken zich bezorgd om hun privacy en 
hun medische gegevens

Telegraaf.nl:
Diefstal patiëntgegevens onbestaanbaar

Zorg.nu (16:25):
Verzekeraars en fysiotherapeuten hebben flinke 
dot peper nodig

NPO Radio 2 - Gijs 2.0:
Hoe laat je de dokter beter naar je klachten 
luisteren? Dianda Veldman geeft tips!
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3. De invloed van 
patiëntenervaringen
 
 

Patiëntenfederatie Nederland wil dat 
mensen zelf de regie kunnen hebben 
over hun gezondheid en dat de zorg 
aansluit bij hun wensen en leven. Met dat 
doel beïnvloeden we dagelijks de zorg 
namens en vooral mét patiënten.
 
In 2016 is de invloed van 
patiëntenervaringen weer verder 
gegroeid. Zorgverleners en 
beleidsmakers tonen steeds meer 
interesse in de ideeën van patiënten 
hierover. Zo is er bij zorgaanbieders 
een groeiende belangstelling om de 
ervaringen op ZorgkaartNederland te 
benutten voor kwaliteitsverbetering 
en denken patiënten volop mee over 
medische richtlijnen en keuze-informatie. 
Een goede ontwikkeling.

 
Patiënten zien volop verbeterpunten 
voor de zorg. Dat blijkt uit de vele 
reacties die we dagelijks krijgen, via 
onze leden, meldacties, het Nationale 
Zorgnummer, in focusgroepen en op 
ZorgkaartNederland. Met een achterban 
van 160 patiëntenorganisaties en ruim 
22.000 panelleden. Met het grote 
aantal deelnemers op het platform 
Mijnkwaliteitvanleven.nl dat in 2016 
doorgroeide naar 27.000. En met de 
inmiddels 400.000 waarderingen op 
ZorgkaartNederland worden we voorzien 
van een stroom van ervaringen. Die 
verhalen laten zien wat er toe doet en 
vormen een onuitputtelijke bron om de 
zorg samen beter te maken.
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‘Via de wijkverpleegkundige maakte ik 
kennis met Marit Bravenboer (21) van 
SeniorenStudent.
Eén keer per 2 weken komt Marit langs 
en hebben we samen een gezellige 
middag. We spelen een spelletje, gaan 
een ijsje halen en praten over het 
leven. Ik ben erg blij met haar. Als Marit 
net is vertrokken, is het even moeilijk. 
Dan ben ik toch echt weer alleen. Ik 
vermaak mezelf met puzzelen, wandelen 
en zitten op mijn prachtige terras.’ 
(Verhaal van Ben Robijns, 89 jaar, op 
Mijnkwaliteitvanleven.nl)

‘Zorgprofessionals staan te popelen 
om het van jou als mantelzorger over 
te nemen, al dan niet in een instelling. 
Als je hulp vraagt om je thuis te helpen 
zorgen, moet je erg je best doen om baas 
in eigen huis te blijven. Zorgprofessionals 
denken in termen als: ‘veiligheid’, ‘beter 
worden’, ‘zorgplannen’, terwijl je als 
mantelzorger gericht bent op ‘samen zijn’ 
en ‘het normale leven.’ (Verhaal van Cora 
Postema op Mijnkwaliteitvanleven.nl)
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ZorgkaartNederland 
blijft groeien
 
 

Op ZorgkaartNederland vinden bezoekers 
informatie die hen helpt bij het kiezen van 
zorgverleners. Belangrijke bron hiervoor 
zijn de honderdduizenden waarderingen 
van patiënten, naast andere keuze-
informatie zoals wachttijden (nieuw in 
2016). ZorgkaartNederland is ook dé site 
om zelf zorgverleners te waarderen en 
daarmee invloed te hebben op de zorg. In 
2016 groeide het aantal waarderingen van 
9000 tot 12.000 per maand. Steeds meer 
zorgaanbieders benutten deze informatie voor 
kwaliteitsverbetering.
 
Betere informatie voor patiënten
In 2016 verbeterden we de keuze-informatie op 
diverse fronten. Zo biedt ZorgkaartNederland nu:
 
• actuele informatie over wachttijden voor 

poliklinieken in ziekenhuizen;
• inzicht in welke digitale zorg zorgaanbieders 

leveren;
• de specialistische zorg die thuiszorginstellingen 

en verpleeghuizen bieden;
• een gratis pakket voor praktijken om met 

ZorgkaartNederland te werken.
 
Wie keuze-informatie zoekt bij zijn 
zorgverzekeraar, zal hier voortaan ook 
veelal informatie vinden die is gebaseerd op 
patiëntwaarderingen van ZorgkaartNederland. 
Alle grote zorgverzekeraars hebben de intentie 
uitgesproken hiervoor onze waarderingen te 

gebruiken en met 3 zorgverzekeraars werden 
hiervoor in het verslagjaar al contracten 
afgesloten.
 
Patiëntenorganisaties actief met 
ZorgkaartNederland
Sinds 2016 zijn er samenwerkingsafspraken 
met patiëntenorganisaties. Zij krijgen van 
ZorgkaartNederland informatie over hoe hun 
achterban zorgverleners en zorgorganisaties 
waardeert. Doordat veel patiënten hun 
aandoening invullen bij hun beoordeling, levert dit 
waardevolle specifieke informatie op. Hen wordt 
ook verzocht om (anoniem) enkele extra vragen 
van de patiëntenorganisatie te beantwoorden. 
Deze informatie benutten patiëntenorganisaties 
in hun belangenbehartiging of wanneer ze 
bijvoorbeeld meedenken over richtlijnen. 
Omgekeerd wijzen patiëntenorganisaties 
hun achterban op ZorgkaartNederland, zodat 
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we samen met meer waarderingen betere 
keuze-informatie creëren. Nieuw op pagina’s 
waar mensen per aandoening informatie en 
waarderingen vinden, zijn de tips voor het kiezen 
van een behandeling of zorgverlener.

Meer zorgaanbieders benutten 
ZorgkaartNederland
Een groeiend aantal zorgorganisaties nam in 
2016 een pakket af bij ZorgkaartNederland 
om de waarderingen en ervaringen van 
patiënten optimaal te kunnen benutten voor 
kwaliteitsverbetering. Zij kunnen reviews 
downloaden en analyseren en ontvangen 
rapportages, waarin ze zien hoe hun cijfer zich 
ontwikkelt en hoe ze scoren ten opzichte van het 
gemiddelde cijfer in hun sector. Minstens even 
belangrijk zijn de gratis concrete verbeteradviezen 
van patiënten. In 2016 zijn er 65 pakketten 
afgenomen door grote zorginstellingen. Uit deze 
groeiende vraag blijkt dat zorgverleners openstaan 
voor feedback van hun klanten.
 
Om meer en actuele kwaliteits- en keuze-
informatie te genereren voor de sector verpleging 
en verzorging, hebben we in 2016 interview- en 
belteams ingezet om actief ervaringen ‘op te 
halen’. Sectorbrede signalen, zoals eenzaamheid 
van bewoners en personeelstekort in de 
avonduren en het weekend, werden in oktober 
aangeboden via de tussenrapportage ‘De feiten 
op tafel’ aan staatssecretaris Van Rijn. In totaal 
zijn er in 2016 ruim 21.000 extra waarderingen 
voor de verpleeghuizen bijgekomen, waardoor 

toekomstige bewoners een betere keuze kunnen 
maken voor een verpleeghuis. In totaal hebben 
62.500 bewoners en familieleden hun ervaringen 
gedeeld over de verpleeg- en verzorgingshuizen.
 
Patiëntvriendelijkheidsprijs 2016
Voor de 5e keer werden 
Patiëntvriendelijkheidsprijzen uitgereikt, dit keer 
vanwege het lustrum tijdens een gala in Central 
Studio’s te Utrecht. Gerdi Verbeet, voorzitter 
Raad van Toezicht, en Dianda Veldman, directeur-
bestuurder bij Patiëntenfederatie Nederland, 
reikten de prijzen uit. De winnaars in vier 
verschillende categorieën waren:
 
• Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem 

(categorie ziekenhuizen);
• Vrouwenkliniek Zuidoost in Amsterdam 

(categorie klinieken);
• Stichting WarmThuis in Oterleek (categorie 

verzorgingshuizen);
• Jur Vellema (orthopeed, Kliniek Viasana – Mill) 

(categorie individuele zorgverleners).
 
Een jury kende de eerste 3 prijzen toe, waarbij 
in 2016 voor het eerst ook meetelde wat de 
genomineerde zorgorganisaties met ervaringen 
van patiënten hadden gedaan. De prijs voor de 
meest patiëntvriendelijke zorgverlener was een 
publieksprijs.
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Aandacht voor eigen kwaliteit en promotie
Kwaliteitsverbetering en bereik van 
ZorgkaartNederland hebben voortdurend de 
aandacht. Zo hebben we de privacybescherming 
verbeterd en de privacyvoorwaarden in 
begrijpelijke stappen uitgelegd. Belangrijk is 
dat gegevens op verschillende servers worden 
opgeslagen zodat ervaringen nooit zijn te herleiden 
naar de inzender.
Het aantal bezoekers en waarderingen blijft 
groeien, maar nog lang niet iedereen kent 
ZorgkaartNederland. Daarom hebben we in 2016 
met een radiocampagne onze naamsbekendheid 
verder vergroot.
 
Voorbeelden van de radiocampagne
zijn te beluisteren op: zorgkaartnederland.nl
 
Plannen voor 2017
Ook voor 2017 staan er verbeteringen op stapel. 
Twee voorbeelden:
 
• de website wordt beter toegankelijk 

(drempelarm) voor mensen met een visuele 
beperking;

• zorgverleners krijgen een gratis pakket 
waarmee ze op ZorgkaartNederland aan 
patiënten kunnen laten zien wie ze zijn (met 
foto of filmpje), waar ze goed in zijn en hoe ze 
werken.
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Mijn kwaliteit van 
leven: ieder verhaal 
telt 

‘Mijn Kwaliteit van Leven’ is een programma 
voor mensen met een chronische ziekte of 
beperking, ouderen en mantelzorgers. De 
website (mijnkwaliteitvanleven.nl) biedt hen 
een platform waar ze vragenlijsten kunnen 
invullen over hun persoonlijke situatie, hun 
mogelijkheden en beperkingen en over hoe 
ze hun gezondheid ervaren. Via persoonlijke 
blogs delen ze hun verhaal. In 2016 is het 
aantal deelnemers met bijna 60 procent 
gegroeid tot 26.000 deelnemers. Met de 
uitkomsten van ‘Mijn Kwaliteit van Leven’ 
kon Patiëntenfederatie Nederland met 
haar partners ook in 2016 de nodige invloed 
uitoefenen op gemeenten, beleidsmakers en 
zorgorganisaties.
 
Na het invullen van de vragenlijst ontvangen 
deelnemers een persoonlijk overzicht: Mijn 
Kwaliteitsmeter. Die geeft hen inzicht in wat ze 
nodig hebben om te leven op een manier die bij 
hen past. De Kwaliteitsmeter helpt hen vervolgens 
om hun wensen kenbaar te maken in gesprekken 
met familieleden, zorgverleners en de gemeente 
en om zelf meer regie te nemen over hun 
gezondheid en leven.
 
Groeiend aantal deelnemers
In 2016 is deelname toegankelijker gemaakt 
door de inzet van cliëntondersteuners en 
studententeams. Zij hielpen mensen met het 
invullen  van de vragenlijsten. Ook werd een 
set gesprekskaarten ontwikkeld, waarmee 

bijvoorbeeld familieleden of (zorg)medewerkers 
het gesprek kunnen aangaan met de doelgroep.
Daarnaast is via een huis-aan-huis-mailing in een 
aantal gemeenten bekendheid gegeven aan het 
platform. Zo groeide het aantal deelnemers uit tot 
26.000 deelnemers.
 
Invloed op beleid en zorg
De vragenlijsten worden ook benut voor 
een grootschalig doorlopend onderzoek. 
Patiëntenfederatie Nederland en de 
samenwerkingspartners  brengen de resultaten 
via tweejaarlijkse beleidsrapportages onder de 
aandacht van beleidsmakers, gemeenten en 
zorgorganisaties.
Gemeenten met meer dan 10 deelnemers kunnen 
via de website zien hoe inwoners hun kwaliteit van 
leven beoordelen. Voor gemeenten met meer dan 
300 deelnemers kwam in 2016 voor het eerst een 
gemeentelijke rapportage beschikbaar.
Nieuw is ook de mogelijkheid om 
themavragenlijsten in te vullen, resultaten te zien 
en bijbehorende blogs te lezen. Voorbeelden 
van thema’s zijn ‘leven met een aandoening of 
beperking’, ‘ouder worden en zelfstandig wonen’ of 
‘zelfstandig zorg regelen met een PGB’.
 
Opvallende uitkomsten uit de rapportages
 
• Mensen met problemen op 4 of meer 

levensgebieden (zoals gaan en staan waar 
en wanneer ze willen, sociale contacten 
onderhouden, rondkomen van het inkomen) 
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dreigen door het ‘ijs’ te zakken.
• Slechts 44% van de deelnemers vertrouwt erop 

dat de zorg betaalbaar en goed blijft.
• 1 op de 3 mensen beschikt niet over 

hulpmiddelen die bij hun leven passen.
• Standaardoplossingen sluiten onvoldoende aan 

op wensen; er is meer maatwerk nodig.

Ad Warnar, Cliëntenbelang 
Amsterdam
‘De vragen maken mensen 
echt bewust van hun 
kwaliteit van leven.’
 
‘In Amsterdam rollen we als 
Cliëntenbelang  actief ‘Mijn Kwaliteit van Leven’ 
uit. Daarvoor zetten we ervaringsdeskundigen 
en cliëntondersteuners in. Zij vullen samen met 
mensen vragenlijsten in. Ervaringsdeskundigen 
doen dat bij allerlei bijeenkomsten die we 
organiseren. Zo bereiken we veel mensen die 
dit prachtige instrument nog niet kennen of niet 
zo computervaardig zijn’, vertelt Ad Warnar van 
Cliëntenbelang Amsterdam.’
‘We willen zoveel mogelijk mensen bereiken, 
omdat de vragenlijst hen inzicht geeft in wat 
ze belangrijk vinden in hun leven en wat ze 
willen. De vragen maken mensen echt bewust 
van hun kwaliteit van leven en wat dat voor hen 
inhoudt. Daardoor zijn ze beter in staat om een 
keukentafelgesprek of een gesprek met een 
zorgverlener of familielid te voeren.
Ook in een pilot met zorgaanbieders benutten 
we ‘Mijn Kwaliteit van Leven’. Voor deze pilot 
vullen onze cliëntondersteuners samen met 
cliënten vragenlijsten in. De uitkomsten 
gebruiken we in combinatie met de waarderingen 
op ZorgkaartNederland als feedback voor 
zorgaanbieders. Zowel individuele  personen als de 
zorginstelling hebben dus baat bij dit instrument. 
In Amsterdam zijn inmiddels 800 vragenlijsten 
ingevuld. In onze gesprekken met de gemeente zal 
de gemeenterapportage zeker ter sprake komen.’
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Zorgpanel 
en Nationale 
Zorgnummer 

Het Zorgpanel en het Nationale Zorgnummer 
voorzien Patiëntenfederatie Nederland 
doorlopend van inbreng van patiënten over 
hun ervaringen met de zorg. In 2016 deed het 
panel mee aan 10 grote meldacties waarbij de 
panelleden een vragenlijst invulden over een 
specifiek onderwerp zoals ziekenhuiszorg en 
eigen betalingen.
Dagelijks benaderen mensen met hun vragen 
en ervaringen het Nationale Zorgnummer, 
een initiatief van Ieder(in), het Landelijk 
Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland. 
Ook dat vormt een bron van informatie, en 
mogelijkheden om het patiëntenperspectief te 
laten meetellen in de zorg.
 
Zorgpanel
Patiëntenfederatie Nederland raadpleegt het 
panel over diverse onderwerpen. Meestal gaat 
het over thema’s waarop we invloed willen 
uitoefenen. In 2016 kregen alle panelleden (22.220) 
10 keer een uitnodiging om een vragenlijst in te 
vullen. De hoogste respons (13.473) kregen we 
op onze meldactie over de huisartsenzorg die 

de basis vormde voor onze nieuwe visie op de 
eerstelijnszorg. Ook aan de meldacties Feiten 
en fabels over de zorg en Verkiezingen namen 
meer dan 10.000 panelleden deel. Daarnaast 
deed een aantal panelleden op basis van hun 
specifieke ervaring mee aan een raadpleging over 
bijvoorbeeld geboortezorg, spoedzorg, radiologie 
of lage rughernia. Twee keer nam een groep 
panelleden de proef op de som. Zo onderzochten 
ze het effect van ‘3 goede vragen - bij de dokter’ en 
testten of en hoe ze hun medisch dossier mochten 
inzien.
 
Profiel panelleden
• 56% van de panelleden is vrouw, 44% man;
• 82% heeft een of meer chronische 

aandoeningen;
• 65% is ouder dan 55 jaar;
• Panelleden komen met name uit Zuid-Holland 

(19%), Noord-Holland (15%), Noord-Brabant 
(14%) en Gelderland (13%).

 



Patiëntenfederatie Nederland Jaarverslag 2016 |     14

Overzicht meldacties 2016 onder totale panel

Nationale Zorgnummer
Bij het Nationale Zorgnummer kunnen mensen 
hun ervaringen melden en vragen stellen 
over de gezondheidszorg of participatie in de 
maatschappij. In totaal werd het team vanuit 
de 3 deelnemende organisaties benaderd door 
ruim 6.000 mensen. De meeste vragen gingen 
over de medische zorg, waarbij de huisartsenzorg 
met stip op één stond. Bij de beantwoording 
van de vragen maakte het team gebruik van een 
verbeterde Kennisbank met veelgestelde vragen 
en antwoorden per onderwerp. De Kennisbank is 
beschikbaar voor iedereen.
Patiëntenfederatie Nederland gebruikte in haar 
belangenbehartiging de signaleringsrapportages 
vanuit het Nationale Zorgnummer over: de 

(collectieve) zorgverzekering, eerste uitgifte van 
medicijnen, klachten over de Wmo, inzicht van 
patiënten in kosten en vergoedingen, levenseinde, 
het medisch dossier en wonen en leven.
 
Drie voorbeelden van vragen die het Nationale 
Zorgnummer heeft beantwoord

Mag een huisarts weigeren een medisch dossier 
over te dragen aan een nieuwe huisarts?
Lees het antwoord

Apotheker geeft ander medicijn mee dan 
voorgeschreven, mag dat?
Lees het antwoord

Mijn zoontje heeft een zeldzame afwijking. Hoe zet 
ik een oudercontactgroep op?
Lees het antwoord

Kijk voor meer voorbeelden op 
www.nationalezorgnummer.nl
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Patiënteninbreng in 
medische richtlijnen
 
 

Patiëntenorganisaties worden structureel 
betrokken bij de ontwikkeling van medisch 
specialistische richtlijnen. In 2016 dachten 
vertegenwoordigers van patiënten mee bij 
zo’n 50 richtlijnen. Met als resultaat dat 
behandelingen beter worden afgestemd op de 
wensen en het leven van patiënten.
 
Resultaten
Eind 2015 is de Patiëntenfederatie voor medisch 
specialistische richtlijnen gaan werken volgens de 
gemaakte afspraken met de Federatie van Medisch 
Specialisten (FMS). Voor bijna alle richtlijntrajecten 
kon de relevante patiëntenorganisatie of 
Patiëntenfederatie Nederland een bijdrage 
leveren. Zo hebben we in 2016 aan de ontwikkeling 
van 10 richtlijnen deelgenomen. Voorbeelden 
zijn de richtlijn voor de heupfractuur, het carpaal 
tunnelsyndroom, valpreventie bij ouderen en 
het kwaliteitskader spoedzorg. De situatie en 
doelen van de patiënt als uitgangspunt nemen en 
samen beslissen zijn vanuit patiëntenperspectief 
belangrijke elementen die zo een plaats kregen 
in nieuwe richtlijnen. In december 2016 is de 
werkwijze geëvalueerd bij patiëntenorganisaties.
 
Ook in het samenwerkingsproces zijn resultaten 
geboekt. Zo heeft Patiëntenfederatie Nederland 
bereikt dat patiëntenorganisaties steeds vaker 
vanzelfsprekende partners zijn bij de keuze van 
welke richtlijnen/modules (als eerste) worden 
ontwikkeld. Daarnaast groeien onze inbreng 
en rol bij andere beroepsgroepen zoals het 

Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
(V&VN).
 
Tool
Om het patiëntenperspectief op een effectieve 
manier in te brengen bij de ontwikkeling 
of herziening van richtlijnen, ontwikkelden 
Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Kind 
en Ziekenhuis, Hart&Vaatgroep, Longfonds, 
VSOP, Spierziekten Nederland en Nierpatiënten 
Vereniging Nederland een tool voor 
patiëntenvertegenwoordigers. In deze tool vinden 
ze nuttige tips voor een waardevolle bijdrage 
aan de ontwikkeling van medisch specialistische 
richtlijnen in de verschillende fasen van zo’n 
proces. De tool is in december 2016 opgeleverd.

De betrokkenheid van patiënten bij richtlijnen is 
onderdeel van het programma KIDZ dat staat voor 
Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch 
specialistische Zorg.
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Hoe komen die richtlijnen tot stand?
Medische richtlijnen beschrijven wat goede 
zorg is. Ze zijn gebaseerd op de laatste 
inzichten uit wetenschap en praktijk. Én op 
het perspectief van patiënten. Als er een 
richtlijn wordt ontwikkeld of aangepast, 
benadert de wetenschappelijke vereniging 
van de medisch specialisten standaard de 
Patiëntenfederatie en de patiëntenorganisatie 
rond die aandoening om hierover mee 
te denken. De uiteindelijke richtlijn die 
wordt opgenomen in het Register bij het 
Zorginstituut, is mede ondertekend door 
Patiëntenfederatie Nederland namens de 
betrokken patiëntenorganisatie.
Wanneer er geen patiëntenorganisatie voor 
een onderwerp of aandoening is, denkt 
Patiëntenfederatie Nederland mee over de 
richtlijn. Hiervoor raadplegen we patiënten die 
ervaring hebben met de betreffende zorg, via 
een vragenlijst, interviews of een focusgroep.
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Patiënteninbreng 
in wetenschappelijk 
onderzoek
 
 

Goede patiëntenparticipatie bij 
wetenschappelijk onderzoek leidt tot 
relevant onderzoek voor patiënten. Dat 
begint al bij de keuze van onderwerpen 
en de vraagstelling. Daarom participeren 
patiënten in allerlei onderzoeken op gebied van 
gezondheid en gezondheidszorg. In 2016 was 
Patiëntenfederatie Nederland betrokken bij 
onderzoekaanvragen voor twee programma’s 
van ZonMw en bij de kennisagenda van 
wetenschappelijke verenigingen van medisch 
specialisten.
 
Resultaten
In 2016 zijn er vanuit 2 onderzoeksprogramma’s 
van ZonMw (‘Goed gebruik van geneesmiddelen’ 
en ‘Doelmatigheidsonderzoek’) zo’n 600 
onderzoekaanvragen beoordeeld door circa 
75 referenten. Iedere aanvraag wordt door 
3 referenten beoordeeld. Ze bestuderen de 
onderzoeksopzet, en komen in een werksessie tot 
een onderbouwd en gedragen oordeel. Daarbij 
staat centraal of het perspectief van de patiënt 
geborgd is en of het onderzoek concrete en 
relevante resultaten oplevert voor patiënten.
 

Groeiende deskundigheid
Het referentenpanel bekwaamde zich in 2016 
nog verder via trainingen en goede informatie. 
Met name de adviesvaardigheden werden verder 
ontwikkeld.  Daarnaast streven we samen met 
onderzoeksfondsen, PGO-support en onze leden 
naar een uniforme werkwijze en een eenduidige 
definitie van patiëntenparticipatie in onderzoek.
 
Patiënten denken mee over kennisagenda’s
In 2016 heeft Patiëntenfederatie Nederland 
afspraken gemaakt met het Kennisinstituut 
van de Federatie van Medisch Specialisten 
(FMS) over de inbreng van patiënten bij het 
opstellen van de kennisagenda’s. Zo kunnen 
patiëntenorganisaties input leveren voor de 
kennisagenda vanuit thema’s die bij hen leven. 
En bij de selectie van onderwerpen is een link 
met deze ‘patiëntenthema’s’ medebepalend. 
Bovendien worden patiëntenorganisaties voortaan 
uitgenodigd voor de prioriteringsbijeenkomst 
en betrokken bij de uitwerking van een 
onderzoeksvoorstel.
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Patiëntenparticipatie in ZonMw-
programma’s; hoe werkt dat?
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor 
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. 
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én 
stimuleert het gebruik van de ontwikkelde 
kennis om daarmee de zorg en gezondheid 
te verbeteren. Een referentenpanel 
van Patiëntenfederatie Nederland 
beoordeelt de patiëntenparticipatie 
in twee onderzoeksprogramma’s: 
‘Goed gebruik van geneesmiddelen’ en 
‘Doelmatigheidsonderzoek’. De referenten 
beoordelen:
 
• hoe patiëntenparticipatie is vormgegeven 

in onderzoekidee en -opzet;
• of die participatie haalbaar is voor 

patiënten;
• of het onderwerp relevant is voor 

patiënten.

Henk Smid, directeur ZonMw
‘Patiënteninbreng in onze 
onderzoeksprogramma’s 
rendeert’
 

‘We hechten veel waarde aan 
de inbreng van patiëntenvertegenwoordigers in de 
verschillende fasen van een onderzoek. Zij brengen 
hun eigen dimensie en prioriteiten in. Het is goed 
dat het referentenpanel vanuit Patiëntenfederatie 
Nederland meekijkt of deze patiëntenparticipatie 
in onze onderzoeksprogramma’s goed verloopt’, 
stelt Henk Smid, directeur van ZonMw.
‘Patiënten hebben bijvoorbeeld meer oog voor 
aspecten die te maken hebben met kwaliteit 
van leven, en bewaken of die voldoende worden 
meegenomen in het onderzoek. Ook kijken ze 
op een andere manier naar de toepasbaarheid 
van een onderzoek. Een eindmaat voor mobiliteit 
formuleren onderzoekers bijvoorbeeld in een x 
aantal kniebuigingen, terwijl andere einddoelen 
(een half uur winkelen of fietsen of weer kunnen 
werken) beter aansluiten bij wat patiënten met een 
behandeling willen bereiken.
Ook in begeleidingscommissies participeren 
steeds vaker patiënten, hoewel dit door de 
tijdsinvestering soms een grote opgave is. Het is 
goed dat het referentenpanel daar ook naar kijkt. 
Patiëntenvertegenwoordigers steken veel tijd in 
het beoordelen van onderzoeksopzetten. Die inzet 
zorgt dat onze onderzoeksprogramma’s beter 
worden toegesneden op wensen van patiënten. Wij 
zijn zeer tevreden over deze inbreng en nemen die 
mee bij de beoordeling van onderzoekaanvragen.’
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Zwangere vrouwen 
willen meer inzicht in 
geboortezorg
 
 

In Nederland groeien we toe naar geboortezorg 
waarbij verloskundigen, gynaecologen en 
kraamverzorgenden met elkaar samenwerken; 
integrale geboortezorg. Het Zorginstituut 
stelde in 2016 een zorgstandaard voor integrale 
geboortezorg vast. Zwangere vrouwen hebben 
over deze standaard meegedacht. Zo is onder 
meer bereikt dat een moederraad meebeslist 
over het beleid en de werkwijze van een 
integrale geboortezorgorganisatie, nu nog 
Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV).
 
Resultaten
Inbreng vanuit de achterban blijft belangrijk in 
deze zich sterk ontwikkelende sector. Daarom 
heeft Patiëntenfederatie Nederland in 2016 een 
achterbanraadpleging gehouden onder 400 
gebruikers van geboortezorg. Uit deze raadpleging 
bleek dat er behoefte is aan goede keuze-
informatie. Zo is er nog veel onduidelijkheid over 
welke discipline wat doet in de geboortezorg, met 
wie er precies wordt samengewerkt, welke keuzes 
je als zwangere vrouw hebt en waar je de beste 
kwaliteit van zorg kunt krijgen.
Op basis van de achterbanraadpleging 
heeft Patiëntenfederatie Nederland keuze-
indicatoren voor de integrale geboortezorg 
voorgesteld (klantpreferenties). Deze gaan over 
samenwerking binnen het VSV, het zorgaanbod 
van het VSV, het ziekenhuis, de kraamzorg en 
verloskundigenpraktijk. Ook zijn er vragen over 
bereikbaarheid en organisatie van geboortezorg 
voorgesteld.

De keuze-informatie voor de integrale 
geboortezorg wordt in 2017 verder ontwikkeld.
 
Keuzevrijheid
In 2016 maakte de Nederlandse Zorgautoriteit 
integrale bekostiging van geboortezorg 
mogelijk. Aanvankelijk dreigde dit ertoe te 
leiden dat vrouwen alle zorg moesten afnemen 
binnen één geboortezorgorganisatie. Uit 
de achterbanraadpleging kwam naar voren 
dat vrouwen zich soms nu al in hun keuze 
beperkt voelen, terwijl ze zelf willen bepalen 
in welk ziekenhuis ze bevallen en waar ze 
kraamzorg afnemen. In samenwerking met 
cliëntenorganisaties en organisaties voor 
vrouwenrechten bereikten we dat zwangere 
vrouwen volledige keuzevrijheid houden.
 

1. Telegraaf: Eerst garanties keuzevrijheid 
zwangeren

2. Kassa Vara: Eerst garanties keuzevrijheid 
zwangeren

3. Brief: Persoonsvolgende bekostinging in de 
geboortezorg
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4. Informatie en 
openheid

Goede informatie over polissen, 
behandelmogelijkheden en over de 
kwaliteit van zorgaanbieders vormt de 
basis voor patiënten om goede zorg te 
krijgen die bij hen past.
 
Steeds meer patiënten willen weten 
welke behandelmogelijkheden er 
zijn en wat de voor- en nadelen zijn. 
Dat helpt om samen met de arts te 
beslissen over een behandeling die 
bij hen past. Daarom ‘vertalen’ we 
samen met patiëntenorganisaties en 
de wetenschappelijke verenigingen 
van medisch specialisten richtlijnen in 
patiënteninformatie, consultkaarten en 
keuzehulpen. Het gesprek met de dokter 
is de basis, en een goed geïnformeerde 
patiënt is een betere gesprekspartner.
 
In de praktijk hebben patiënten nog 
steeds weinig inzicht in de kwaliteit 
van de geleverde zorg. Uit het aantal 
bezoekers op ZorgkaartNederland blijkt 
dat de behoefte aan deze informatie 
groeit.

Patiëntenfederatie Nederland wil 
daarom meer kwaliteitsinformatie 
beschikbaar krijgen die belangrijk is 
voor patiënten. Dit doen we samen met 
patiëntenorganisaties, in overleg met 
medisch specialisten, verpleegkundigen, 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars. We 
brengen onze wensen en behoeften op 
het gebied van kwaliteitsinformatie in 
en maken afspraken over wanneer de 
informatie beschikbaar komt. Vervolgens 
maken we die informatie inzichtelijk voor 
patiënten via vergelijkingshulpen op 
ZorgkaartNederland.
 
‘Als je goed geïnformeerd bent over de 
behandeling en al je vragen kunt stellen, 
dan weet je waarvoor je kiest.’
 
‘Ik ging op zoek naar een gespecialiseerd 
darmcentrum. De kwaliteit heb ik op 
verschillende manieren gecheckt, 
via ervaringen van anderen op 
ZorgkaartNederland en via een kennis 
die daar toevallig ook was behandeld. De 
huisarts stond ook achter mijn keuze. Het 
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ging om een ingrijpende darmoperatie. 
Dan wil je wel weten dat je echt bij een 
goed ziekenhuis terechtkomt.’
 
‘Als verzekerde krijg je te maken met een 
wirwar aan polisvoorwaarden die ieder 
jaar veranderen. Voor een doorsnee-
Nederlander is dat niet te volgen.’
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ZorgkaartNederland 
blijft groeien
 
 

Op ZorgkaartNederland vinden bezoekers 
informatie die hen helpt bij het kiezen van 
zorgverleners. Belangrijke bron hiervoor zijn de 
honderdduizenden waarderingen van patiënten, 
naast andere keuze-informatie zoals wachttijden 
(nieuw in 2016). ZorgkaartNederland is ook dé site 
om zelf zorgverleners te waarderen en daarmee 
invloed te hebben op de zorg. In 2016 groeide 
het aantal waarderingen van 9000 tot 12.000 per 
maand. Steeds meer zorgaanbieders benutten 
deze informatie voor kwaliteitsverbetering.
 
Lees verder
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Zorgverzekering
 
 

Het kiezen van een goede zorgverzekeringspolis 
blijft ingewikkeld. De premiehoogte is 
een duidelijk gegeven, maar wat is verder 
het verschil tussen de 60 polissen voor 
de basisverzekering? En heb ik wel of 
geen aanvullende verzekering nodig? 
Patiëntenfederatie Nederland informeerde 
patiënten en adviseerde hen om verder te 
kijken dan de premie. Bij zorgverzekeraars 
blijven we aandringen op meer transparantie.

1. Telegraaf: Overstappen? Let hier dan op!
2. Brief:  AO Zorgverzekeringswet

Resultaten: animatie en informatiekaart
In 2016 hebben we in samenwerking 
met Pharos een animatiefilmpje en een 
informatiekaart gemaakt voor mensen met 
lage gezondheidsvaardigheden. Persona Nora 
legt daarin stap voor stap uit hoe zij haar 
zorgverzekering kiest. Ze kijkt bijvoorbeeld eerst 

welke zorg ze nodig heeft. Alle stappen worden 
duidelijk beschreven en toegelicht. De animatiefilm 
hebben we actief aangeboden aan zorgverleners 
voor hun wachtkamerschermen.
We hebben de informatie op de website in het 
themadossier Zorgverzekering uitgebreid. Filmpjes 
laten hier zien dat er nog veel misvattingen 
bestaan. Ook via de media, zoals Nu.nl, hebben we 
verzekerden opgeroepen een bewuste keuze te 
maken voor een zorgverzekering.
 
Meer inzicht in polissen
Patiëntenfederatie Nederland dringt er samen 
met de Consumentenbond voortdurend bij 
zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN) op aan om verzekerden beter wegwijs te 
maken in het woud aan polissen. Zorgverzekeraars 
hebben hiertoe in 2016 de ‘Zorgverzekeringskaart 
basisverzekering’ ontwikkeld. Een digitaal 
informatieproduct waarop voor iedere basispolis 
volgens een vast format uitleg en informatie 
te vinden is; over de polis, vergoedingen en 
contractering.
Wij zijn blij met dit eerste initiatief, maar zien nog 
verbeterpunten. Zo staan de kaarten alleen op 
de website van zorgverzekeraars en zijn daar nog 
onvoldoende vindbaar. Ook is de kaart nog niet 
geschikt om gemakkelijk polissen met elkaar te 
vergelijken.
Een andere verbetering die we in 2016 hebben 
afgedwongen is dat er meer duidelijkheid is 
gekomen over de restitutiepolis. Deze polis moet 
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altijd 100% van de zorgkosten vergoeden, ook 
als verzekerden naar een niet-gecontracteerde 
zorgverlener gaan.

Patiëntenfederatie wil dat patiënt beslist over 
inzage dossiers
 
1. Nieuws: Verzekeraar mag zonder overleg kijken 

in dossier patiënt
2. Nieuws: Patiënt moet beslissen over inzage in 

dossier
3. Nieuws: Zorgverzekeraars moeten 

toestemming patiënt bij inzage in dossier 
gewoon regelen

4. Skipr: Kamer stemt voor inzage 
zorgverzekeraar in medisch dossier
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Arbeidsparticipatie 
chronisch zieken
 
 

In maart 2016 verscheen het SER-rapport 
‘Aan het werk blijven met een chronische 
ziekte door kennis, preventie en passende 
ondersteuning’. De SER verwacht dat het aantal 
mensen met een chronische ziekte zal oplopen 
tot 7 miljoen in 2030. Een groot deel van hen 
werkt en wil dat blijven doen. De SER beveelt 
aan om de ondersteuning te verbeteren en 
werkbelemmeringen te voorkomen. Dat 
is precies waar patiëntenorganisaties aan 
bijdragen.
 
Ondersteuningsaanpak
Binnen het project ‘Arbeidsparticipatie 
chronisch zieken’ heeft Patiëntenfederatie 
Nederland samen met patiëntenorganisaties 
en werkgevers- en werknemersorganisaties 
een ondersteuningsaanpak vanuit 
ervaringsdeskundigen ontwikkeld. De aanpak is 
gericht op kennis en bewustwording met als doel 
behoud van werk, het voorkomen van uitval en het 
vergroten van het werkvermogen van werknemers 
met een chronische aandoening.
In twee sectoren, Metalektro en Metaal en 
Techniek, wordt deze aanpak in de praktijk 
beproefd. Voor de sector Metalektro verzorgden 
we workshops op bijeenkomsten van werkgevers- 
en werknemersorganisaties, waarbij ook 
ervaringsdeskundigen hun ervaringen deelden. 
Daarnaast bezochten we bedrijven en gaven advies 
aan managers, HR-medewerkers en werknemers.
In de sector Metaal en Techniek lukte het in 
2016 nog niet om een vergelijkbaar aanbod via 
bijeenkomsten van werkgevers en werknemers 

op de kaart te zetten. Aan het eind van het jaar 
werd een ingang gevonden via NV-Schade, de 
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar voor deze 
sector. De financiering vanuit de sector Metaal en 
Techniek voor het project loopt nu door tot eind 
2017.
 
Ervaringsdeskundigen als coach
Tegelijkertijd hebben we contact gelegd met 
opgeleide ervaringsdeskundigen (ruim 30) vanuit 
diverse patiëntenorganisaties. Zij zijn professioneel 
inzetbaar als coach voor medewerkers en adviseur 
voor (HR-)managers. De ervaringsdeskundigen 
kunnen medewerkers informeren over mogelijke 
struikelblokken en hen ondersteunen om op een 
goede manier open te praten met hun werkgever 
over hun aandoening en over wat nodig is om in 
hun werk goed te blijven functioneren.
 
Richtlijn Chronisch Zieken en Werk
Ervaringsdeskundigen hebben daarnaast 
meegedacht over de richtlijn Chronisch Zieken en 
Werk voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Dankzij 
hun inbreng staat nu bijvoorbeeld in de richtlijn 
dat werkenden met een chronische aandoening 
zelf een centrale rol hebben in de terugkeer naar 
het werk. Bedrijfs- en verzekeringsartsen kunnen 
hen hierbij adviseren over hoe ze leidinggevenden 
en collega’s goed kunnen informeren over hun 
aandoening en de gevolgen hiervan voor het 
werk. Of hen bijvoorbeeld adviseren om een 
vaardigheidscursus te volgen over het leren 
herkennen en aangeven van grenzen.



Patiëntenfederatie Nederland Jaarverslag 2016 |     26

Kennisbank komt 
beschikbaar voor 
breed publiek
 
 

Bij het Nationale Zorgnummer kwamen in 
2016 ruim 6000 vragen binnen. Vaak leven 
deze vragen ook bij anderen. Daarom zijn 
de veelgestelde vragen plus antwoorden 
voor iedereen te vinden in onze Kennisbank. 
Net als het Nationale Zorgnummer is ook 
de Kennisbank een samenwerking van 
Ieder(in), MIND/ Landelijk Platform Psychische 
Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland. 
In 2016 is de Kennisbank toegankelijk gemaakt 
voor een breed publiek.
 
Vindbaar en up-to-date
In 2016 hebben we de informatie beter 
gestructureerd en ontsloten. Hiervoor wordt onder 
meer gebruikgemaakt van een goede zoekfunctie. 
Om de informatie up-to-date te houden, worden 
alle onderwerpen vanaf 2016 jaarlijks inhoudelijk 
gecontroleerd door de desbetreffende deskundige 
beleidsmedewerkers. Deze controlecyclus borgt de 
juistheid en kwaliteit van de informatie.
 
Ruim 200.000 views
In 2016 werden items in de Kennisbank 210.000 
keer geraadpleegd door 56.566 bezoekers. De 
meest bekeken items van Patiëntenfederatie 
Nederland waren:
 
• klachten ziekenhuis;
• inzage medisch dossier;
• kosten opname instelling langdurige zorg;
• zorgverzekering zonder vaste woon- of 

verblijfadres;
• operatie meerdere keren uitstellen.

Ambities
Hoewel we de Kennisbank flink hebben verbeterd, 
zijn er voor 2017 nog verdergaande plannen. Zo 
wordt de Kennisbank toegankelijk via de websites 
van de partnerorganisaties Ieder(in) en MIND/
Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Ook 
lidorganisaties kunnen de Kennisbank plaatsen op 
hun website.

Kennisbank: wat is dat?
Naast zo’n 500 tot 600 vragen en antwoorden 
bevat de Kennisbank een volledige 
adressengids van patiëntenorganisaties en 
brochures over diverse onderwerpen, zoals 
patiëntenrechten.
De Kennisbank voorziet in 2 functies. 
Mensen die een vraag hebben over zorg of 
ondersteuning kunnen via de Kennisbank 
op de website een antwoord vinden. 
Daarnaast benutten medewerkers van het 
Nationale Zorgnummer de Kennisbank om 
binnengekomen vragen eenduidig en snel te 
beantwoorden.
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Patiënteninformatie 
bij medische 
richtlijnen
 

Patiëntenfederatie Nederland en de 
lidorganisaties hebben een rol bij de 
ontwikkeling van medisch specialistische 
richtlijnen. Het is belangrijk dat patiënten 
ook inzicht krijgen in de diagnose, de 
mogelijke behandelingen en hun bijdrage 
daarin. Het maakt transparant hoe een 
behandeling eruit kan zien en wanneer 
deze wel en niet kan worden toegepast. 
Daarom ontwikkelen we samen met andere 
partijen patiënteninformatie bij de medische 
richtlijnen.
 
Patiënteninformatie op Thuisarts.nl
Vanaf 2015 ontwikkelen het Nederlands 
Huisartsengenootschap (NHG), de Federatie van 
Medisch Specialisten (FMS), Patiëntenfederatie 
Nederland en patiëntenorganisaties samen 
patiënteninformatie bij diverse medische 
richtlijnen. Deze informatie moet ook gemakkelijk 
en via een betrouwbaar kanaal bij patiënten 
terechtkomen. Thuisarts.nl, de website met 
medische informatie voor patiënten van de NHG, 
leek hiervoor bij uitstek geschikt.
In 2016 maakten we hierover afspraken met 
de NHG en de FMS en in dat jaar werd deze 
onafhankelijke en goed bezochte website ook al 
verrijkt met patiënteninformatie bij 6 medisch 
specialistische richtlijnen.
In 2017 wordt dit nog eens uitgebreid met 
patiënteninformatie bij 24 richtlijnen. Daarbij 
worden bezoekers ook verwezen naar de 
website van de betreffende patiëntenorganisatie 
én ZorgkaartNederland. Zo ontstaat een 

betrouwbaar netwerk met goede en nuttige 
patiënteninformatie, waar specialisten, huisartsen 
en patiëntenorganisaties samenwerken aan 
betrouwbare, relevante en begrijpelijke informatie 
over diagnoses en behandelingen.
 
Patiënteninformatietool
In 2016 ontwikkelde Patiëntenfederatie Nederland 
samen met patiëntenorganisaties een online 
tool die een vaste structuur biedt voor het 
opstellen van patiënteninformatie bij richtlijnen. 
De tool gaat uit van circa 10 vaste vragen die in 
willekeurige volgorde aangeklikt kunnen worden. 
De antwoorden maken duidelijk wat de richtlijn 
bij een bepaalde aandoening concreet inhoudt. 
Zo weten patiënten wat ze kunnen verwachten 
van hun zorgverleners, wat ze zelf kunnen doen 
om weer op te knappen en hoe ze zo gezond 
mogelijk kunnen leven met hun aandoening. De 
patiënteninformatietool is getest bij een groep 
patiëntenorganisaties.
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Vergelijkingshulpen: 
kwaliteitsinformatie 
inzichtelijk maken 
voor patiënten
 
 
Patiëntenfederatie Nederland maakt zich hard 
om meer kwaliteitsinformatie beschikbaar 
te krijgen voor patiënten. Dit doen we samen 
met patiëntenorganisaties en in nauw overleg 
met medisch specialisten, verpleegkundigen, 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars. In dit 
overleg brengen we onze wensen en behoeften 
op het gebied van kwaliteitsinformatie in 
en maken we afspraken over wanneer de 
informatie beschikbaar is. Vervolgens maken 
we deze informatie inzichtelijk voor patiënten 
via vergelijkingshulpen op ZorgkaartNederland.
 
Resultaten
In 2016 heeft Patiëntenfederatie Nederland 15 
vergelijkingshulpen geactualiseerd op basis van 
beschikbare gegevens over 2015, die ziekenhuizen 
hebben aangeleverd bij het Zorginstituut.
Daarnaast hebben we samen met 
patiëntenorganisaties een plan gemaakt om 
de vergelijkingshulpen te verrijken met andere 
databronnen en zo bijvoorbeeld ook actuele 
informatie te geven over wachttijden.
Patiëntenfederatie Nederland dringt er ook 
voortdurend bij zorgaanbieders op aan om meer 
kwaliteitsinformatie beschikbaar te stellen, zoals 
informatie uit de zogenoemde ‘patient reported 
outcome measures’ (PROMs), waarin patiënten 
aangeven of ze het resultaat van de behandeling 
ervaren als een verbetering van hun gezondheid; 
of ze bijvoorbeeld minder pijn hebben of weer 
mobieler zijn. Deze uitkomsten leveren een 
belangrijke indicatie op voor de kwaliteit van 
geleverde zorg.

Wat zijn vergelijkingshulpen?
Op ZorgkaartNederland vinden bezoekers 
25 vergelijkingshulpen van verschillende 
aandoeningen. Deze vergelijkingshulpen 
helpen patiënten om op basis van hun 
criteria/wensen een ziekenhuis of zelfstandige 
behandelkliniek te vinden die aansluit bij 
hun wensen. Vervolgens kunnen ze 3 van 
deze ziekenhuizen met elkaar vergelijken op 
alle beschikbare criteria. Vergelijkingshulpen 
zijn van belang omdat er relevante 
kwaliteitsverschillen zijn, bijvoorbeeld op 
het gebied van complicaties, ervaring van de 
artsen en aangeboden behandelingen.
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Consultkaarten 
helpen bij keuze 
behandeling
 

Voor veel aandoeningen zijn verschillende 
behandelingen mogelijk. Vrijwel altijd is er 
ook de keuze om (nog) niet te behandelen. 
Consultkaarten geven hiervan op één A-4 een 
overzicht. Het zijn beknopte keuzehulpen 
om het gesprek tussen arts en patiënt te 
ondersteunen.
 
Resultaten
In 2016 heeft Patiëntenfederatie Nederland samen 
met patiëntenorganisaties en wetenschappelijke 
verenigingen van medisch specialisten gewerkt 
aan 28 consultkaarten. Een consultkaart helpt de 
patiënt om zich samen met de arts te oriënteren 
op de verschillende behandelopties. De eerste 
twee kaarten, over artrose aan de knie en artrose 
aan de heup, zijn in januari 2017 gepubliceerd op 
Consultkaart.nl. De andere zijn nog in ontwikkeling.
 
Goed uit de test
Voor publicatie testen patiënten en medisch 
specialisten de consultkaarten. In het verslagjaar 
zijn 6 verschillende kaarten getest. Hierbij gaf 
96% van de patiënten en 81% van de artsen aan 
dat de consultkaart hen had geholpen. Bijna 
90% van de patiënten beveelt de kaarten aan 
anderen aan. En ruim 76% van de artsen raadt 
collega’s aan om ze te gebruiken. Als positieve 
punten noemden patiënten dat de kaart de keuze 
overzichtelijk maakte en dat de kaart hen hielp om 
de informatie te onthouden en thuis te bespreken. 
Artsen vonden het een hulpmiddel voor een 
gestructureerde aanpak, waarbij alle opties aan 
bod komen.

Anneke Jansen, Kwartiermaker 
Oogzorg bij de Oogvereniging
‘Gelijkwaardig meedenken’
 
De Oogvereniging is betrokken 
bij de ontwikkeling van twee 
consultkaarten, over de 
behandeling van staar en over de behandeling 
van Uveitis (een verzameling oogontstekingen). ‘Ik 
vind het ontwikkelen van consultkaarten een goed 
initiatief. Veel patiënten denken dat ze niet kunnen 
meebeslissen over een behandeling, omdat 
ze geen dokter zijn en niet voldoende kennis 
hebben. Deze kaarten helpen de patiënt om op 
een gelijkwaardig niveau mee te denken en maken 
duidelijk welke behandeling het beste bij hem of 
haar aansluit’, zegt Anneke Jansen (Kwartiermaker 
Oogzorg bij de Oogvereniging).
‘Op de kaarten staan de voor en tegens van een 
behandeling of - in het geval van staar - ook van 
(nog) niet-behandelen. Mensen zijn bijvoorbeeld 
bang dat (nog) niet-behandelen bij staar riskant is; 
uit de kaart blijkt dat dat onterecht is. Het voordeel 
is dat de kaart volledig is, alles komt overzichtelijk 
en puntsgewijs aan de orde in het gesprek met de 
oogarts.
De samenwerking met de Patiëntenfederatie 
verloopt prima, we vullen elkaar aan. Wij brengen 
het perspectief van de oogpatiënten in, terwijl 
medewerkers van Patiëntenfederatie Nederland 
het overleg met het Kennisinstituut, Zorginstituut, 
FMS, etc. plannen en het proces bewaken.
Ik ben sowieso enthousiast over de samenwerking. 
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Toen ik net bij de Oogvereniging werkte, ben ik 
fantastisch ondersteund om overzicht te krijgen in 
de wereld van belangenbehartiging.’

Wat is een consultkaart?
De kaarten zijn opgebouwd volgens een vast 
stramien. Bovenaan (horizontaal) staan de 
verschillende behandelopties en links staan 
van boven naar beneden de belangrijkste 
vragen van patiënten hierover, zoals ‘hoe 
werkt de behandeling?’ en ‘wat zal ik na 
de behandeling weer kunnen?’. De vragen 
worden door patiëntenorganisaties of 
Patiëntenfederatie Nederland via vragenlijsten 
en/of focusgroepen achterhaald bij patiënten. 
De antwoorden en de verschillende 
behandelingen zijn gebaseerd op de richtlijnen 
van medisch specialisten.
Het overzicht is compleet (alle behandelingen 
uit de richtlijn staan op de kaart), maar de 
informatie over een behandeling is beknopt. 
De kaart is bedoeld om zich samen met de 
arts te oriënteren op de verschillende opties. 
Als de patiënt voor een bepaalde behandeling 
kiest, is meer informatie nodig.
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Wegwijzers naar 
passende verzorging 
en verpleging thuis
 

In 2015 bevroegen we 150 thuiszorgcliënten 
over wat ze kwaliteit vonden en hoe ze 
de keuze voor een thuiszorgorganisatie 
maakten. Uit deze raadpleging bleek dat zij 
vaak niet bewust kiezen, niet weten dat er 
überhaupt een keuze is en niet weten hoe ze 
verpleging en verzorging thuis moeten regelen. 
Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelde 
daarom in 2016 drie wegwijzers naar passende 
verzorging en verpleging thuis.
 
Routewijzer
Allereerst hebben we een 
routewijzer gemaakt voor 
het regelen van verpleging 
en verzorging thuis. 
Hierin staat bijvoorbeeld 
dat mensen gewoon zelf 
thuiszorg kunnen aanvragen, 
dat er vaak verschillende 
thuiszorgorganisaties in hun regio werkzaam zijn 
en dat de wijkverpleegkundige de indicatie stelt.
 
Vergelijkingshulp
Voor het vinden van een geschikte 
thuiszorgorganisatie, is een vergelijkingshulp 
ontwikkeld en gepubliceerd op 
ZorgkaartNederland. Mensen selecteren 
hun woonplaats en krijgen een overzicht van 
zorgaanbieders die daar verpleging en verzorging 
thuis bieden. Daarna kunnen ze drie organisaties 
met elkaar vergelijken. Ze zien hoe deze 
organisaties gewaardeerd worden door cliënten 
op 6 gebieden: afspraken maken, omgang met 

medewerkers, kwaliteit van leven, deskundigheid, 
herkennen van veranderingen en of er een vast 
team is. Cliënten gaven zelf in de raadpleging aan 
deze punten belangrijk te vinden. De scores zijn 
gebaseerd op waarderingen van andere cliënten 
op ZorgkaartNederland.
 
Leidraad voor het eerste 
gesprek
Ook hebben we een leidraad 
voor het eerste gesprek 
met de wijkverpleegkundige 
gemaakt. Hierin wordt uitleg 
gegeven over het gesprek 
en aan de hand van enkele 
vragen kunnen mensen het 
gesprek met de wijkverpleegkundige voorbereiden. 
Dit helpt hen om goed te vertellen hoe hun leven/
dag eruit ziet, wat ze graag willen blijven doen en 
hoe de wijkverpleegkundige of verzorgende hen 
daarin kan ondersteunen. Zo krijgen ze eerder 
zorg die aansluit op hun leven en wensen.
In 2017 worden de verschillende middelen 
effectief verspreid. Ook bij het verspreidingsplan is 
geprofiteerd van de inbreng van cliënten.
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5. Betere en 
betaalbare zorg

Goede zorg is niet aanbodgericht, maar 
sluit aan bij de wensen en het leven 
van patiënten.  Betaalbaarheid en 
doelmatigheid zijn daarbij van belang, 
zowel voor mensen individueel als voor 
ons allemaal.
Daarom zijn we blij dat ‘Samen beslissen’ 
in 2016 een onomkeerbare beweging is 
geworden. Als zorgverlener en patiënt 
samen beslissen, krijgt de patiënt de 
zorg en behandeling die past bij zijn 
leven en doelen. Wij bevorderden 
dit proces samen met de Federatie 
van Medisch Specialisten, met een 
bewustwordingscampagne voor 
zorgverleners en patiënten en met 
praktische gesprekshulpmiddelen.
 
Ook een sterke, innovatieve eerste lijn 
maakt de zorg beter en betaalbaar. 
Doordat ouderen veel langer thuis 
wonen, is goede zorg dicht bij mensen 
belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd zijn 
er volop mogelijkheden om deze zorg 
te innoveren. Tegen deze achtergrond 
formuleerden we een nieuwe visie op 
de eerstelijnszorg, zodat deze zorg 
laagdrempelig en goed blijft. Met 

meer aandacht voor samenwerking, 
transparantie, innovatie (onlinediensten) 
en een persoonsgericht aanbod. Want 
ook voor de eerste lijn geldt dat ‘one size 
fits all’ niet werkt.
 
In de verpleeghuiszorg haalden we ruim 
21.000 extra ervaringen en verhalen van 
cliënten op waarmee management en 
medewerkers in deze sector vaak direct 
de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

‘Er is weinig persoonlijke aandacht. 
Daarom zit ik eenzaam in mijn kamer. Ik 
vergeet soms ergens naartoe te gaan, 
maar ik word ook niet opgehaald.’
(bewoner verpleeghuis, uit ‘De Feiten op 
tafel’)
 
‘De waardevolle informatie uit de 
interviews kunnen wij weer gebruiken 
voor het vergroten van het welzijn van 
onze bewoners.’
(Laurent de Vries, Raad van Bestuur 
Viattence, uit ‘De Feiten op tafel’)
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‘Mijn medicijnen kon ik steeds in goed 
overleg met de arts kiezen. Hij vertelde 
mij welke middelen er zijn en wat de 
voor- en nadelen van de verschillende 
medicijnen zijn. Daarna gaf hij duidelijk 
aan wat hij het beste medicijn vond 
voor mij. Die medicatie gebruikte ik in 
totaal anderhalf jaar. Na een jaar kreeg 
ik last van misselijkheid en viel ik erg af. 
Opnieuw besprak ik samen met de MDL-
arts de mogelijkheden. In goed overleg 
besloten we om te stoppen met de 
medicijnen, eerst een maand op proef.’
(Anouk in het boekje ‘Samen beslissen, 
verhalen uit de praktijk’).

Zorg is nog lang niet voor iedereen 
beschikbaar
 
1. Nieuws: Schippers heeft heel wat uit te 

leggen over premiestijging
2. Nu.nl: Patientenfederatie Nederland 

boos over premieverhoging
3. Nieuws: Feestbegroting maar voor 

wie?
4. Skipr: Zorg is meer dan alleen het 

eigen risico
5. NOS: Patiëntenfederatie woest over 

premiestijging
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Samen beslissen: 
een onomkeerbare 
beweging
 

Patiënten willen samen met hun zorgverlener 
beslissen over hun behandeling. Dit bleek 
ook uit een meldactie van Patiëntenfederatie 
Nederland waarin ruim 70% van de 
deelnemers aangaf dit graag te willen. Zo 
krijgt de patiënt de zorg die het beste bij hem 
past; bij zijn leven en gezondheidsdoelen. 
In de praktijk leidt samen beslissen tot 
meer grip op de behandeling en tot meer 
therapietrouw. In 2016 zetten we met 10 
grote patiëntenorganisaties en in nauwe 
samenwerking met zorgverleners en 
ziekenhuizen ‘samen beslissen’ op de kaart.
 
3 goede vragen
We hebben 3 goede vragen voor patiënten 
geformuleerd die hen direct een actieve rol geven 
in het gesprek met hun zorgverlener. De vragen 
luiden:
 
• Wat zijn mijn mogelijkheden?
• Wat zijn de voor- en nadelen van die 

mogelijkheden?
• Wat betekent dat in mijn situatie?
 
Deze vragen zijn in 2016 in samenwerking 
met de Federatie van Medisch Specialisten 
(FMS) geïmplementeerd met als resultaat dat 
11 ziekenhuizen en 15 patiëntenorganisaties 
patiënten stimuleren om deze vragen te stellen. 
In ziekenhuizen hangen posters en liggen folders. 
Maar nog belangrijker is dat patiënten deze vragen 
krijgen vlak voor het gesprek over de behandeling.

De vragen zijn in 2016 ook uitgetest door ons 
zorgpanel. Ze gaven de panelleden een beter 
inzicht in hun medische situatie en deed hen 
beseffen dat je deze vragen mag en kunt stellen 
aan je zorgverlener.
Ook huisartsen en  praktijkverpleegkundigen willen 
de 3 goede vragen gaan gebruiken in hun praktijk.

 

Campagne met patiënten, artsen en Bart 
Chabot
In samenwerking met de FMS en in opdracht 
van ZonMw en het Zorginstituut, hebben we 
de bewustwordingscampagne ‘Betere zorg 
begint met een goed gesprek’ ontwikkeld. Naast 
diverse filmpjes met Bart Chabot als interviewer 
zijn er allerlei andere middelen ontwikkeld, 
die ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en 
wetenschappelijke verenigingen kunnen 
gebruiken. Goede voorbeelden uit heel Nederland 
worden op de website uitgelicht. De campagne is 
op 4 oktober 2016 gelanceerd door minister Edith 
Schippers en Bart Chabot (als ambassadeur). Drie 



Patiëntenfederatie Nederland Jaarverslag 2016 |     35

Samenwerken aan Samen Beslissen: dit 
doen we
In een werkgroep binnen het programma 
KIDZ (Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in 
de medisch specialistische Zorg) kijken 10 
patiëntenorganisaties wat er nodig is om 
samen beslissen tot een vanzelfsprekend 
proces in de spreekkamer te maken. Dit vraagt 
zowel van de patiënt als de zorgverlener 
vaardigheden en kennis. Het programma KIDZ 
ondersteunt dit met goede keuze-informatie 
en -instrumenten. En met methoden en 
materialen die patiëntenorganisaties kunnen 
gebruiken in bijeenkomsten en themacafés 
om patiënten bewust te maken van hun rol en 
deze te versterken.

ziekenhuizen (AMC, het Westfries Gasthuis en het 
Bernhoven Ziekenhuis) zijn hier intensief mee aan 
de slag gegaan. In 2017 volgt een effectmeting.
 
Leidraad voor ontwikkeling keuze-informatie
Patiëntenorganisaties worden standaard 
betrokken bij de ontwikkeling van goede 
keuzehulpen en informatie die patiënten 
helpen bij hun keuze voor een behandeling. Dat 
staat beschreven in een leidraad, die we mede 
hebben ontwikkeld. Met onze inbreng willen we 
bewerkstellingen dat keuze-informatie gaat over 
datgene wat patiënten willen weten over hun 
aandoening of zorg.
 

1. RTL-Nieuws: Gesprek arts-patiënt moet beter: 
‘Te vaak eenrichtingsverkeer’

2. AD: Peiling patiëntenvereniging: Dokter moet 
leren luisteren

Mieke Klerkx, 
Programmaleider 
Toekomstbestendige zorg - 
Ziekenhuis Bernhoven
‘Vragen geven richting aan 
gesprek in de spreekkamer’
 

Ziekenhuis Bernhoven volgt sinds 2 jaar de 
strategie ‘Toekomstbestendige zorg’. ‘We 
willen terug naar de kern: de kwaliteit van de 
zorg. Een van de pijlers daarvoor is ‘Samen 
beslissen’’, vertelt Mieke Klerkx (programmaleider 
Toekomstbestendige zorg). ‘Dat stimuleren we 
door zorgverleners en patiënten te ondersteunen. 
En door goede hulpmiddelen aan te reiken, zoals 
de ‘3 goede vragen’.
De ‘3 goede vragen’ zijn door Bernhoven 
in de gehele regio en bij alle specialismen 
geïntroduceerd. Alle patiënten kregen voor het 1e 
consult een kaartje en werden via de verwijzing 
van de huisarts op de website gewezen. ‘Onze 
ervaring is dat deze campagne de patiënt en de 
zorgverlener helpen om het gesprek richting te 
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geven. Dat gaat niet vanzelf. Daarom hebben 
we de zorgverleners getraind en gaan we ook 
patiënten trainen.
Het lijkt simpel om vragen te stellen, maar 
daarvoor moet je wel ruimte geven en nemen. De 
vragen van de Patiëntenfederatie bieden daarvoor 
een handvat. Het inspireert patiënten om na te 
denken over wat ze willen weten. Laatst liep ik 
achter een moeder met een kind het ziekenhuis in. 
Ik hoorde de moeder zeggen: ‘Wat gaan we vragen, 
we mogen 3 vragen stellen …’
Binnen Bernhoven zien we zeker effecten. 
Onze score op ‘Samen beslissen’ in de CQ-
index stijgt ( met 8,5% in 2 jaar). Maar het is een 
cultuurverandering, die je steeds moet voeden. 
Daarom blijven we manieren zoeken om de patiënt 
te ondersteunen in samen beslissen.’
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Kwaliteits- en 
doelmatigheids- 
agenda medisch 
specialistische zorg
 

KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en 
Doelmatigheid in de medisch specialistische 
Zorg. Binnen dit programma werken 
patiëntenorganisaties samen aan verbetering 
van de zorg vanuit patiëntenperspectief. 
Het programma is voortgekomen uit het 
hoofdlijnenakkoord medisch specialistische 
zorg van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS), Vereniging van 
ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse 
Federatie van Universitair Medische Centra 
(NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland 
(ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de 
Federatie van Medisch Specialisten (FMS) 
en Patiëntenfederatie Nederland. In 2016 
werd met deze organisaties een kwaliteits-
en doelmatigheidsagenda opgesteld voor 30 
aandoeningen.
 
Resultaten: richtlijnen komen tot stand mét 
patiënten
In 2016 is een kwaliteit-doelmatigheidsagenda 
opgesteld voor 30 aandoeningen. In speciale 
conferenties hebben alle betrokken partijen 
geïnventariseerd welke middelen er al zijn om 
kwaliteit en doelmatigheid te verhogen zoals 
richtlijnen, kwaliteitsindicatoren en keuzehulpen. 
Vervolgens is gezamenlijk bepaald wat er nog 
verbeterd kan worden.
De betrokken patiëntenorganisaties gaan op basis 
hiervan aan de slag met ruim 10 verbeteracties. 
Zo gaat Diabetes Vereniging Nederland een 
richtlijn herzien. De NFK richt zich op concentratie 

van de zorg in enkele specialistische centra. En 
Nierpatiënten Vereniging Nederland richt zich 
op het ontwikkelen van een zogenoemde PROM, 
een meting vanuit patiëntenperspectief die laat 
zien wat het effect van een behandeling is op 
kwaliteit van leven. In 2017 moet dit leiden tot 
concrete instrumenten om de zorg te verbeteren. 
Patiëntenfederatie Nederland coördineert en 
faciliteert dit proces. Het programma biedt een 
unieke kans om kwaliteit te verbeteren vanuit het 
perspectief van de patiënt.
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Langdurige zorg
 

Over de kwaliteit van de langdurige zorg was 
in 2016 veel te doen. Bijvoorbeeld over de 
kwaliteit van de verpleeghuizen en de discussie 
over voltooid leven. Patiëntenfederatie 
Nederland riep alle partijen in de zorg op om 
te komen tot een integrale benadering, zodat 
geld en oplossingen op de plek komen waar ze 
het hardste nodig zijn in de ouderenzorg. Die 
oproep heeft begin 2017 geresulteerd in een 
samenwerkingsinitiatief van 20 organisaties, 
die starten met een groot landelijk onderzoek.

1. Brief: Reactie concept kwaliteitskader 
Verpleegzorg

2. Skipr: Goede verpleeghuiszorg is meer dan 
bed, bad en brood

Resultaat: kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Een belangrijke ontwikkeling was de 
totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg. Een kwaliteitskader 
beschrijft wat cliënten, hun naasten, maar 
ook toezichthouders en zorginkopers mogen 
verwachten van de zorg. Helaas lukte het de 

koepelorganisaties in de langdurige zorg niet 
om knopen door te hakken over het nieuwe 
kwaliteitskader. Het Zorginstituut stelde daarom 
het kader uiteindelijk zelf vast met daarin ook 
punten vanuit patiëntenorganisaties zoals een 
verplichte uitvraag naar cliëntervaringen, inclusief 
de vraag of cliënten of hun naasten de instelling 
zouden aanbevelen aan anderen. We vinden het 
een pluspunt dat het kwaliteitskader door ons 
aandringen cliënten en hun naasten ook keuze-
informatie oplevert over kwaliteit, bijvoorbeeld 
over personeelsbezetting en vrijheidsbeperkende 
maatregelen.
Maar Patiëntenfederatie Nederland wil dat het 
kwaliteitskader nog wordt doorontwikkeld. Zo 
moeten verpleeghuizen regelmatig met cliënten in 
gesprek gaan over hoe zij hun verblijf ervaren. Er 
moet toezicht gehouden worden op het behalen 
van de leerdoelen. En het personeelsbestand moet 
nauwkeurig worden afgestemd op de doelgroep.
 
Interviewteams verpleeghuizen
In 2016 hebben interviewteams mensen in 
verpleeghuizen gevraagd naar hun ervaringen. De 
resultaten zijn gebruikt om de keuze-informatie 
op ZorgkaartNederland te verbeteren en te 
actualiseren. Daarnaast zijn de resultaten en 
verhalen van hun eigen cliënten teruggekoppeld 
naar de betreffende verpleeghuizen voor 
kwaliteitsverbetering. Ouderen en hun familie 
gaven vaak concrete suggesties, die direct 
uitvoerbaar waren. Bovendien is geanalyseerd wat 
verpleeghuisbewoners zelf kwaliteit vinden.
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Bewoners worden blij van:
• aandacht van medewerkers;
• een prettige kamer;
• goede en lekkere maaltijden.
 
Bewoners worden droevig van:
• personeelstekort/onderbezetting;
• te laag opgeleid en tijdelijk personeel.
 
Bron: boekje De feiten op tafel. Dit is een analyse van 
ruim 22.000 ervaringen met verpleeghuiszorg.

1. Brief: Plenair Debat Kwaliteit Verpleeghuizen 13 
oktober

Wijkverpleging als spil
Voor de wijkverpleging werken we aan een 
inhoudelijke ontwikkelagenda. Het is belangrijk 
dat de wijkverpleegkundige een stevige rol in 
de eerstelijnszorg voor ouderen krijgt en een 
spilfunctie vervult voor kwetsbare ouderen. De 
basis voor maatwerk is een goed gesprek met de 
cliënt. De methodiek van ‘Mijn Kwaliteit van Leven’ 
kan hierbij behulpzaam zijn. In 2017 gaan we 
hiermee proefdraaien.
Met 15 thuiszorgorganisaties hebben we 
een pilot gedaan hoe ze de informatie op 
ZorgkaartNederland kunnen benutten voor 
continue kwaliteitsverbetering. Dat heeft een 
praktische methodiek opgeleverd waar andere 
organisaties ook hun voordeel mee kunnen doen.

1. Brief: Algemeen Overleg Wijkverpleging 14 juni
2. Nieuws: Ontbrekend maatwerk leidt tot 

problemen

Julie Meerveld, Manager 
Belangenbehartiging & 
Regionale Hulp - Alzheimer 
Nederland
‘Alzheimer Nederland werkt 
aan dementievriendelijke 
samenleving’
 
In 2016 sloot Alzheimer Nederland zich als 
aspirant-lid aan bij Patiëntenfederatie Nederland. 
Dit is een fonds en patiëntenorganisatie voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
Alzheimer Nederland financiert onderzoek 
en biedt landelijk en regionaal voorlichting en 
activiteiten met zo’n 5000 vrijwilligers, zoals 
bijvoorbeeld in de 230 Alzheimer Cafés. In 2013 
heeft Alzheimer Nederland samen met overheden, 
verzekeraars, het bedrijfsleven, kennisinstituten en 
zorgaanbieders de coöperatie Deltaplan Dementie 
opgericht. Het doel is een beter leven voor mensen 
met dementie, nu en straks. De coöperatie werkt 
aan drie pijlers: betere zorg, onderzoek en een 
dementievriendelijke samenleving.
 
Alzheimer Nederland neemt het voortouw in het 
vijfjarige programma ‘Samendementievriendelijk’, 
legt Julie Meerveld (manager Belangenbehartiging 
& Regionale Hulp) uit. ‘Met dat programma zijn 
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we in september 2016 actief de boer op gegaan. 
75% van de mensen met dementie woont thuis; 
ze krijgen thuiszorg of gaan wat uurtjes naar de 
dagbesteding, maar de rest van de dag moeten ze 
het zelf doen. Ze gaan naar de bakker, ze maken 
een praatje met de buurman of vragen de weg 
aan een willekeurige voorbijganger. Dan is het 
heel belangrijk dat wij, als samenleving, weten wat 
dementie betekent en hoe we daarmee beter om 
kunnen gaan.
Veel mensen voelen zich ongemakkelijk in dat 
contact en weten niet goed hoe te reageren. Via 
een campagne (met onder andere tv-spots en 
filmpjes) proberen we iedereen daarvan bewust te 
maken. En met online-trainingen en korte modules 
helpen we mensen om dementievriendelijker 
te handelen. Met een klein beetje moeite kun 
je al wat voor een ander betekenen. Want als 
medewerkers in een supermarkt of bank weten 
hoe ze iemand met dementie kunnen helpen, kan 
hij of zij wel langer zelf naar de winkel.’ Inmiddels 
hebben zich al 20.000 mensen aangesloten.
 
De meerwaarde van de samenwerking met 33 
andere organisaties binnen Patiëntenfederatie 
Nederland ziet Meerveld vooral in een 
gezamenlijke lobby. ‘Door goed samen te werken, 
kunnen we meer voor elkaar krijgen in de 
langdurige zorg, bij gemeenten, bij het ministerie 
van VWS en bij zorgaanbieders.’
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Betaalbare en betere 
zorg bij genees- en 
hulpmiddelen
 

Patiënten willen effectieve geneesmiddelen 
en zijn zeker niet tegen vergelijkbare 
goedkopere middelen die even goed werken. 
Maar als aangetoond is dat bepaalde 
geneesmiddelen werken, moeten deze wel 
in Nederland beschikbaar zijn. Op het gebied 
van hulpmiddelen bieden zorgverzekeraars 
te weinig keuze, vinden patiënten. Op beide 
fronten heeft Patiëntenfederatie Nederland  in 
2016 stappen gezet.

Beschikbaarheid dure medicijnen

 
1. Brief: Geneesmiddelenvisie
2. Nieuws: Patiënt heeft recht op juiste medicijn

Resultaat: patiëntenorganisaties denken mee
De minister nam in 2016 het initiatief om een 
‘horizonscan’ te ontwikkelen met zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars, zodat er structureel 
inzicht is in de nieuwe (dure) geneesmiddelen 
en indicatie-uitbreidingen die eraan komen. 
Dit maakt het mogelijk om hier in een eerder 
stadium op te anticiperen en voor toelating op 
de markt tot betere prijsafspraken te komen 

met farmaceutische bedrijven. Sinds 2016 
zijn patiëntenorganisaties betrokken bij deze 
‘horizonscans’. Zij weten als geen ander aan welke 
medicijnen patiënten behoefte hebben.
 
De Thyraxkwestie
Begin 2016 ontstond er onverwacht een groot 
tekort aan het schildkliermedicijn Thyrax. Voor 
veel schildklierpatiënten was dit een probleem 
omdat ze opnieuw ingesteld moesten worden op 
vervangende medicatie. De Schildklier Organisatie 
Nederland (SON) kwam in actie en startte onder 
meer een meldpunt. Patiëntenfederatie Nederland 
ondersteunde de SON bij diverse acties en de 
persbenadering.
 

1. NOS: Patiënt boos en bezorgd om tekort aan 
schildkliermedicijn

2. Skipr: ‘Dreigend medicijntekort sneller 
signaleren’
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3. BNR: Roep om harde maatregelen tegen 
medicijntekorten

4. Nieuws: ‘Let beter op dreigend medicijntekort’
5. SON: Oproep: dreigende tekorten medicijnen 

sneller signaleren

2016: naar meer keuzevrijheid hulpmiddelen
In 2015 ontvingen we al signalen over de beperkte 
keuze in hulpmiddelen en verbruiksmiddelen. In 
een meldactie werd dat nog eens bevestigd. In 
2016 startten drie werkgroepen met de opdracht 
om het hulpmiddelenaanbod bij stoma’s, 
continentiezorg en diabeteszorg te verbeteren. 
De werkgroepen met vertegenwoordigers van 
patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, 
fabrikanten en leveranciers en toezichthouders 
stelden de belangrijkste knelpunten vast en 
bedachten passende oplossingen.
 
Deze aanpak vormt vanaf 2017 de basis voor een 
generieke kwaliteitsstandaard die toepasbaar 
is voor de ontwikkeling van -standaarden voor 
andere hulpmiddelen. Het concrete resultaat 
voor patiënten is dat zorgverzekeraars meer 
keuze moeten bieden en dat het functioneren van 
patiënten en hun kwaliteit van leven hét criterium 
moet zijn voor het aanbod. Denk bijvoorbeeld aan 
mogelijkheden om te kunnen sporten met een 
stoma of continentiemateriaal of de combinatie 
glucosemeter en strips (bij bloedsuikermetingen) 
voor kinderen of laaggeletterden.
Deze behoefte van patiënten werd in november 
2016 ook politiek gesteund toen de Tweede 
Kamer unaniem een motie aannam over de 
keuzevrijheid bij diabeteshulpmiddelen, zoals 
bloedglucosemeters en teststrips.
 

 

1. Nieuws: Patiëntenfederatie stuurt brief over 
hulpmiddelen naar bewindslieden VWS

2. Nieuws: Passende hulp en hulpmiddelen niet 
voor iedereen bereikbaar

Beschikbaarheid dure geneesmiddelen
Als geneesmiddelen aantoonbaar werken, 
dan moeten ze ook beschikbaar zijn voor 
patiënten, vinden Patiëntenfederatie 
Nederland en haar leden. Maar de 
minister plaatst sinds 2015 een aantal 
dure geneesmiddelen in de ‘pakketsluis’, 
dat wil zeggen dat ze (nog) niet vanuit de 
basisverzekering  worden vergoed. Zo 
werden in 2016 twee nieuwe middelen tegen 
longkanker ‘geparkeerd’: pembrolizumab en 
atezolizumab.
Nu denkt de minister van Volksgezondheid 
met diverse partijen verder vooruit om 
voor toelating op de markt tot betere 
prijsafspraken te komen met farmaceutische 
bedrijven (horizonscans).
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Visie eerstelijnszorg
 

Zorg in de buurt, van huisarts, apotheek, 
fysiotherapeut, tandarts et cetera, heeft altijd al 
een centrale plaats in de gezondheidszorg. Mede 
doordat sinds 2015 gemeenten een belangrijke 
rol hebben bij de zorg voor ouderen, is de rol 
van die zorg in de buurt, de eerstelijnszorg, nog 
belangrijker geworden. Tegelijkertijd zijn er volop 
mogelijkheden om deze zorg te vernieuwen. De 
tijd was dus rijp voor een nieuwe visie vanuit 
patiëntenperspectief op de eerstelijnszorg, zodat 
deze zorg laagdrempelig en goed blijft.

1. Brief: Inbreng AO eerstelijnszorg

Onze vijf speerpunten
De basis voor onze visie vormden ervaringen en 
wensen van patiënten zoals die binnenkomen via 
onze lidorganisaties, meldacties en het Nationale 
Zorgnummer. Dat resulteerde eind 2016 in de 
nieuwe visie ‘Het belang van goede zorg dichtbij 
mensen’ met vijf speerpunten: samenwerking, 
transparantie, innovatie, patiëntervaringen en 
persoonsgerichte zorg (STIPP).
 
1. Samenwerking gaat verder dan de muren van 

een gezondheidscentrum met verschillende 
disciplines. Het doel is goede zorg voor 
iedereen, met soepele overgangen tussen 
disciplines en zorgmomenten. Dat vraagt 

maatwerk en brede samenwerking in flexibele 
open netwerken, waar ook het sociale domein 
deel van uitmaakt.

2. Transparantie laat zien wat de toegevoegde 
waarde is voor de patiënt. Het gaat dan niet om 
algemene tevredenheidscijfers maar om wat de 
zorg oplevert voor patiënten. Zij willen weten 
waarin hun zorgverlener zich onderscheidt (wat 
doet hij goed, waarin is hij gespecialiseerd, met 
wie werkt hij samen, wat zijn openingstijden 
en welke mogelijkheden zijn er voor een online 
consult etc.).

3. Door innovatie met behulp van ICT kan de 
eerste lijn de gegevensuitwisseling en het 
serviceniveau flink verbeteren. Cliënten hoeven 
dan niet elke keer hun verhaal opnieuw te 
vertellen en voelen zich gekend. En door 
goede online diensten (voor bijvoorbeeld het 
maken van afspraken en e-consult) wordt de 
dienstverlening voor een aantal patiënten een 
stuk flexibeler.

4. Patiëntervaringen verdienen een centrale 
plek in het kwaliteitsbeleid. Ze bieden concrete 
handvatten voor verbetering van de zorg en 
service. Bovendien kunnen deze ervaringen 
worden benut voor transparantie. Want ook 
bij de keuze van een zorgverlener nemen we 
graag ervaringen van anderen mee.

5. Persoonsgerichte zorg. ‘One size fits all’ 
volstaat niet, zeker niet voor wie dagelijks 
afhankelijk is van zorg voor algemene 
dagelijkse levensbehoeften. De levenssituatie 
en de vraag van de patiënt zouden leidend 
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moeten zijn voor het zorgaanbod. Nu voegen 
mensen zich nog te vaak naar het zorgaanbod 
en passen hun levensritme daarop aan.

 
Van visie naar praktijk
Patiëntenfederatie Nederland draagt deze visie 
breed uit: naar zorgaanbieders, bestuurders, 
politici, verzekeraars en patiënten. Het is belangrijk 
dat politiek en zorgverzekeraars mogelijke 
belemmeringen wegnemen. Aan de andere 
kant verwachten we dat zorgverleners, net als 
alle andere organisaties, ook zelf investeren in 
innovatie, kwaliteit en service. De komende jaren 
werken we de visie uit voor enkele specifieke 
disciplines in de eerste lijn en zullen we goede 
voorbeelden laten zien.
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6. Digitale zorg

De tijd is rijp om digitale zorg op 
grotere schaal beschikbaar te krijgen 
voor patiënten. Veel ziekenhuizen 
ontwikkelen een patiëntenportaal. Via 
zo’n portaal kunnen patiënten online 
afspraken maken, hun dossier (in dat 
ziekenhuis) inzien of een videoconsult 
krijgen. Daarnaast stemde de Eerste 
Kamer in oktober 2016 in met de 
Wet cliëntenrechten bij elektronische 
verwerking van gegevens. Deze wet regelt 
dat iedereen zelf mag bepalen met welke 
zorgverleners zijn medische gegevens 
elektronisch mogen worden uitgewisseld 
en welke informatie wel en niet mag 
worden gedeeld. Patiëntenfederatie 
Nederland  maakt zich er hard voor dat 
dit soort ontwikkelingen vaart krijgen. 
Mensen hebben het recht op een 
digitaal afschrift van hun dossier en 
moeten kunnen zien wie hun dossier 
heeft bekeken of met wie gegevens zijn 
uitgewisseld.
 
Patiëntenfederatie Nederland denkt 
mee over hoe patiënten gedetailleerd 
en goed toestemming kunnen geven en 

over voorwaarden voor betrouwbare 
identificatie.
Een groot programma dat in 2016 startte, 
is MedMij, waarmee de patiënt straks 
al zijn gezondheidsgegevens op een 
veilige en gemakkelijke manier bij elkaar 
kan brengen in een eigen persoonlijke 
gezondheidsomgeving. Daarnaast 
willen we mensen bewustmaken van 
de digitale toepassingen voor de zorg. 
Hiertoe hebben we Digitalezorggids.nl 
gelanceerd.
Digitale zorg maakt het patiënten niet 
alleen gemakkelijker, maar geeft hen ook 
meer regie over hun gezondheid.
 
‘Ik heb zeker één keer per maand contact 
met mijn stomaverpleegkundige. Via 
een e-consult kan ik haar altijd vragen 
stellen en foto’s sturen. Bijvoorbeeld als 
ik haar even wil laten kijken naar mijn 
huid of naar een wondje. Heel handig 
dat ik dat gewoon vanuit huis kan doen. 
Op werkdagen krijg ik binnen 24 uur een 
reactie. En mijn vraag komt gelijk bij de 
juiste arts terecht.
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Een e-consult scheelt mij ook een 
inspannende reis naar het ziekenhuis.’
(Wanda (33 jaar) zit in een elektrische 
rolstoel. Ze heeft een auto-immuunziekte 
en een pijnsyndroom.)
 
‘De patiënt moet alle beschikbare 
informatie kunnen inzien, dan kan hij 
zijn verantwoordelijkheid pakken en 
meedenken. Als ik een beslissing moet 
nemen over een behandeling, moet ik 
de juiste informatie hebben en daar 
nog eens goed naar kunnen kijken. Een 
ander voordeel van een persoonlijke 
gezondheidsomgeving is, dat je kunt 
controleren of de informatie klopt en 
volledig is.’
(Jac (62 jaar) kreeg in korte tijd met 
verschillende gezondheidsproblemen te 
maken).
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MedMij: voor 
iedereen een eigen 
gezondheidsomgeving

Medische gegevens en informatie over onze 
gezondheid zijn verspreid over verschillende 
plaatsen: het ziekenhuis, de huisarts en 
eigen apps. Patiëntenfederatie Nederland 
wil dat al die informatie makkelijk, goed 
en betrouwbaar bij elkaar komt in een 
digitale persoonlijke gezondheidsomgeving 
voor iedereen die dat wil. Het programma 
MedMij, een samenwerkingsinitiatief van 
Patiëntenfederatie Nederland, NICTIZ en het 
ministerie van VWS, maakt dit mogelijk.
 
Grip op eigen gezondheid
Als we al onze gezondheidsinformatie op een 
plek bij elkaar kunnen overzien, biedt dat 
nieuwe mogelijkheden. Doordat verschillende 
gezondheidsgegevens aan elkaar worden 
gekoppeld, krijgen we meer inzicht in onze 
gezondheid. Zo kom je er bijvoorbeeld achter dat 
je beter of juist slechter presteert op je werk als je 
’s ochtends vroeg fanatiek sport. Of wat het effect 
van voeding is.
De arts kijkt vooral naar het biomedische effect 
van een behandeling. Zelf kan de patiënt in een 
persoonlijke gezondheidsomgeving ook het effect 
op zijn kwaliteit van leven volgen. Niet alleen 
van de medische behandeling maar ook van 
zijn leefstijl. Dat inzicht geeft hem grip op zijn 
gezondheid.
 
Barrières slechten
Er bestaan al verschillende persoonlijke 
gezondheidsomgevingen. Maar hoe brengen we 

daarin alle gezondheidsgegevens gemakkelijk, 
goed en betrouwbaar samen? Hiervoor wil MedMij 
barrières opheffen en oplossingen bieden.
 
Er zijn standaarden nodig, zowel technisch als 
inhoudelijk, zodat de verschillende systemen 
(van ziekenhuizen, artsen, eigen apps) met elkaar 
kunnen ‘praten’. Ook medische waarden als 
labuitslagen en meetgegevens (bloeddruk e.d.) 
moeten op dezelfde manier worden vastgelegd. 
In 2016 ontwikkelde MedMij standaarden voor de 
uitwisseling van medicatiegegevens, labuitslagen, 
allergieën en zelfmetingen.
Alleen betrouwbare, toegankelijke en 
gebruikersvriendelijke gezondheidsomgevingen 
krijgen het MedMij-stempel. Hiervoor werden in 
2016 basiseisen opgesteld.
MedMij-deelnemers moeten voldoen aan een 
afsprakenstelsel voor een goede infrastructuur 
waarop zorgverleners en leveranciers van 
applicaties gemakkelijk kunnen aansluiten. Ook dit 
afsprakenstelsel werd opgeleverd.
Hoe wordt de infrastructuur bekostigd die zorgt 
dat de informatie van a naar b stroomt?
 
MedMij in de praktijk
Naast deze resultaten, heeft de lancering van 
MedMij een beweging op gang gebracht in 
de zorg-ICT. Eind 2016 zijn de eerste proeven 
gestart. Zo toetsen we in Groningen de eerste 
MedMij-basiseisen en standaarden in de praktijk. 
Diabetespatiënten koppelen hun eigen draadloze 
weegschalen, bloeddrukmeters en glucosemeters 
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aan de persoonlijke gezondheidsomgeving van 
Zodos (leverancier). Hun zelfmeetgegevens 
worden in de proef uitgewisseld met de huisarts. 
In Rotterdam startte een proef voor longpatiënten. 
Het Rotterdamse Havenziekenhuis stuurt op 
verzoek van longpatiënten meetgegevens naar 
hun persoonlijke gezondheidsomgeving. Patiënten 
kunnen deze informatie zelf aanvullen en delen 
met andere zorgverleners.
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Digitale Zorggids

In juni 2016 lanceerden we een geheel 
vernieuwde Digitale Zorggids. Deze website, 
digitalezorggids.nl, wijdt patiënten in de 
geheimen van digitale zorg in: van online 
inzage in het medisch dossier tot videoconsult 
en van zelfzorgapp tot het online maken van 
afspraken. Doel is de bekendheid over digitale 
zorg vergroten en het gebruik stimuleren.
 
Inzicht in aanbod digitale zorg
Het aanbod van digitale zorg groeit langzaam 
en de diverse mogelijkheden worden vaak nog 
mondjesmaat benut. Zo maakt e-consult maar 
3% uit van alle consulten; datzelfde geldt voor 
videoconsult. Wel worden herhaalrecepten in 30% 
van de gevallen online aangevraagd.
Patiëntenfederatie Nederland laat op 
digitalezorggids.nl patiënten zien welke digitale 
zorgdiensten en -producten er zijn. Ze kunnen er 
gericht zoeken op 9 soorten diensten of kijken 
welke diensten en producten er specifiek voor 
hun aandoening of voor specifieke doelgroepen 
(ouderen, kinderen e.d.) zijn. Interviews met 
en blogs van gebruikers laten zien wat de 
mogelijkheden in de praktijk zijn. Via een koppeling 
met ZorgkaartNederland.nl kan de geïnteresseerde 
bezoeker achterhalen welke zorgverleners 
een bepaalde online dienst ook daadwerkelijk 
aanbieden.
 

Groeiend aantal bezoekers
De nieuwe website werd in de loop van 2016 
steeds beter gevonden door bezoekers, onder 
meer door gebruik van zoekwoorden en Google-
adwords en door promotie via sociale media. 
Daarnaast werken we samen met leden. Het 
bezoekersaantal groeide zo van 2000 unieke 
bezoekers in juni naar 12.000 in december 2016. 
Opvallend is dat de meeste bezoekers (15%) 
geïnteresseerd zijn in online inzage van hun 
medisch dossier.
De ambitie voor 2017 is om door te groeien 
naar 30.000 unieke bezoekers per maand. 
Een ander doel is om het aanbod van digitale 
zorg voor minimaal 750 zorgaanbieders op 
ZorgkaartNederland.nl op orde te hebben. Ook 
versterken we de samenwerking met de leden, 
zodat patiënten nog betere informatie krijgen over 
digitale zorg die bij hun aandoening past.



Patiëntenfederatie Nederland Jaarverslag 2016 |     50

7. Organisatie en 
federatiezaken

In 2016 werd Patiëntenfederatie 
opnieuw versterkt met nieuwe 
(aspirant)leden. Een belangrijke 
activiteit van leden, bestuur en 
management was het formuleren 
van een strategisch meerjarenplan 
2017-2020 met als doelstelling: de 
patiënt aan het stuur. In het plan 
wordt kort en krachtig uitgewerkt 
hoe de Patiëntenfederatie dat wil 
bereiken.
 
Nieuwe leden
Patiëntenfederatie Nederland 
verwelkomde in 2016 4 nieuwe 
aspirant-leden: Schildklier Organisatie 
Nederland, Hoofdpijnnet, Nationale 
Vereniging ReumaZorg Nederland en de 
Osteoporosevereniging.
Vier aspirantleden werden lid van 
de Patiëntenfederatie: Prikkelbare 
Darmsyndroom Belangenvereniging, RSI-
vereniging, Alzheimer Nederland en de 
Apneuvereniging.
Stichting Hersenletsel Organisaties 

Nederland heeft haar werkzaamheden 
gestaakt, waarmee ook het lidmaatschap 
is beëindigd.
Daarmee kwam het totaal aantal leden uit 
op 33.
 
Raad van Toezicht
In januari 2016 heeft de 
Benoemingsadviescommissie (BAC) 
twee nieuwe leden voorgedragen voor 
de Raad van Toezicht: de heer Wim 
Groot voor de portefeuille financiën 
en mevrouw Katherina Martin Abello 
voor de portefeuille innovatie. Wim 
Groot (hoogleraar Health Economics en 
hoogleraar Evidence Based Education 
aan de universiteit Maastricht) is 
econoom. Hij publiceert in onder andere 
Zorgvisie en is lid van de Adviesraad 
Zorg ING. Katherina Martin Abello is 
Director Innovation Centre of Mental 
Health & Tech bij het Trimbos Instituut. 
Zij wil haar kracht en kennis inzetten voor 
verbetering van de zorg en hoopt een 
bijzondere bijdrage te mogen leveren aan 
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Patiëntenfederatie Nederland. De ALV 
heeft ingestemd met de benoeming van 
beide leden.
 
Tijdens de ALV van juni 2016 werd 
bekendgemaakt dat RvT-lid Eugene 
Sutorius zijn werkzaamheden niet kon 
combineren met zijn functie als lid van 
de RvT. De Benoemingsadviescommissie 
adviseerde de heer Dick van Dijk aan te 
stellen. Van Dijk (tot voor kort voorzitter 
van Spierziekten Nederland) heeft zich 
voor 4 jaar beschikbaar gesteld. De ALV is 
akkoord gegaan met zijn benoeming.
In september vond de officiële 
herbenoeming plaats van mevrouw Gerdi 
Verbeet voor een tweede termijn.
 
Strategisch Meerjarenplan
Voor het strategisch meerjarenplan van 
Patiëntenfederatie Nederland voor 2017-
2020 werd een groep samengesteld van 
30 personen. De groep bestond uit de 
Raad van Toezicht, het Managementteam 
en een aantal medewerkers van 
Patiëntenfederatie Nederland, 8 
vertegenwoordigers van leden (VSOP, 
Zorgbelang, NVN, Per Saldo, CCUVN, 
Dwarslaesie Vereniging, Longfonds, 
Nederlandse Vereniging Klompvoetjes) 
en 2 externen. Stakeholders (onder 
andere Nederlandse Zorgautoriteit, VWS, 
Inspectie Volksgezondheid) leverden 

input voor de sterkte/zwakte-analyse.
Voor de ontwikkeling van het strategisch 
meerjarenplan maakte de groep gebruik 
van de OGSM-methode. Dit resulteerde 
in een strategisch plan op één A4 met: 
het doel voor 2019 (Objective), de 
kwantitatieve invulling (Goals), de wegen 
om de doelen te behalen (Strategies) en 
de manieren om te meten of de koers 
nog wordt gevolgd (Measures, met 
dashboard en acties).
De ALV keurde in september 2016 het 
resultaat goed.
 
Advies over financiering
Het beleid van VWS voor de 
ondersteuning van patiëntenorganisaties 
wordt met ingang van 2019 herzien. 
Ook financiering is hierin een belangrijk 
punt. In het vierde kwartaal verstuurden 
Ieder(In), LPGGz en Patiëntenfederatie 
Nederland een gezamenlijke brief 
naar het ministerie van VWS over de 
financiering van patiëntenorganisaties. 
De gezamenlijke brief met een 
conceptadvies aan het ministerie werd in 
goed overleg en met betrokkenheid van 
de achterban geformuleerd.
 
Statuten
In 2016 heeft de ALV in verband met de 
naamswijziging van Patiëntenfederatie 
Nederland, de statuten gewijzigd en 
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opnieuw vastgesteld. Daarin is een 
vereenvoudiging meegenomen van de 
procedure voor de herbenoeming van 
leden van de Raad van Toezicht.
 
Commissies
Vanuit de ALV is de commissie ‘Patiënt 
en Ethiek in de dagelijkse zorg’ opgericht. 
Doelstelling is om handvatten te bieden 
voor het omgaan met medisch/ethische 
kwesties.
De commissie staat onder 
voorzitterschap van de heer D.van Dijk 
en bestaat uit: mevrouw E.Wiegman, de 
heer H.Bart (NVN), de heer J.Kasdorp 
(Hart en Vaatgroep), mevrouw I.Meijer 
(VSN), mevrouw H.Witte (Longfonds) en 
mevrouw K.Spijkers (projectmedewerker 
Patiëntenfederatie Nederland). De heer 
Sutorius, voormalig lid van de Raad van 
Toezicht, is betrokken als adviseur.
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Personeel & 
organisatie
 

Medewerkers van Patiëntenfederatie 
Nederland hadden in 2016 met name te 
maken met verdere definiëring van het 
personeelsbeleid, nieuwe ontwikkelingen in de 
CAO en veel nieuwe collega’s.
Door natuurlijk verloop hebben 10 collega’s 
de organisatie verlaten. Opvulling van de 
vacatures en uitbreiding van werkzaamheden 
hebben geleid tot de aanstelling van 16 nieuwe 
medewerkers.
 
Personeelsbeleid
In het verslagjaar hebben we het personeelsbeleid 
verder ontwikkeld. Zo is ons beleid bij 
aanstellingen nu dat nieuwe medewerkers vanaf 
het begin af aan weten of zij een kans maken op 
een vaste aanstelling of niet. Aansluitend op trends 
in de samenleving is ook beleid ontwikkeld op het 
terrein van thuiswerken en de ontwikkeling van 
kennis en mogelijkheden van medewerkers.
Een onderzoek begin 2016 wees uit dat 
medewerkers van Patiëntenfederatie Nederland 
zeer tevreden zijn over hun werk.
 

Veranderingen in CAO
De CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening maakt het vanaf 2016 mogelijk 
voor medewerkers om zelf meer regie te 
voeren over bepaalde arbeidsvoorwaarden. Via 
een Individueel Keuzebudget kunnen zij zelf 
bepalen wanneer zij hun vakantietoeslag en 
eindejaarsuitkering laten uitbetalen. Ook is het 
mogelijk dat zij van dit budget extra verlofuren 
kopen.
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Financieel 
jaarverslag 2016
 
 

Resultaat
Ook financieel gezien is 2016 een goed jaar 
geweest voor Patiëntenfederatie Nederland. Het 
jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 
127.974 (2015: € 197.969). Het resultaat is vooral 
bereikt doordat we in 2016 veel extra projecten 
hebben uitgevoerd, 20 meer dan voorzien in de 
begroting. Daardoor konden de personeels- en 
organisatiekosten vanuit meer projecten betaald 
worden.
 
•  Balans per 31 december 2016
•  Staat van baten en lasten over 2016
 
Baten
De inkomsten stegen met € 2,4 miljoen: van € 
12,3 miljoen in 2015 naar € 14,7 miljoen in 2016 
(begroot: € 11,9 miljoen). Dit werd voornamelijk 
veroorzaakt door bovengenoemde stijging 
van de inkomsten uit projectsubsidies. Als 
we de projectgelden die zijn doorbetaald aan 
samenwerkingspartners niet meerekenen, 
bedroegen de inkomsten € 11 miljoen.
 
Onze activiteiten in 2016 zijn bekostigd uit 
verschillende bronnen. We ontvangen een 
jaarlijkse instellingssubsidie van het ministerie 
van VWS en we genereren eigen inkomsten. 
Het grootste deel van de omzet komt echter uit 
projectgelden.
 

Algemeen
1. Instellingssubsidie van het ministerie van 

VWS: jaarlijks is een bedrag van € 1,2 miljoen 
beschikbaar voor beleidsactiviteiten en 
belangenbehartiging.

2. Overige inkomsten: dit zijn de contributie-
inkomsten van leden, financiële baten 
en inkomsten uit overige activiteiten. In 
2016 is € 95.000 ontvangen vanuit deze 
inkomstenstroom. 

 
Projecten
1. SKPC-gelden (Stichting Kwaliteitsgelden 

Patiënten Consumenten): in de begroting 2016 
was  een bedrag van € 2,3 miljoen opgenomen. 
De realisatie bedroeg  € 2,6 miljoen. De 
meerkosten zijn gefinancierd vanuit de niet 
aangewende SKPC-gelden uit voorgaande 
jaren. Dit deel was niet opgenomen in de 
begroting 2016. De SKPC-gelden worden 
aangewend voor het kwaliteitsprogramma  
KIDZ en voor 3 keuzeplatforms, waaronder 
ZorgkaartNederland. Binnen het KIDZ-
programma worden in nauwe samenwerking 
met patiëntenorganisaties projecten uitgevoerd 
die de kwaliteit en transparantie van de 
medisch specialistische zorg vergroten.

2. PG-werkt samen: de PG-koepels ontvangen 
een gezamenlijke programmasubsidie gericht 
op het verzamelen en inzetten van ervaringen 
van patiënten. De inkomsten bedroegen € 
560.000 (begroot: € 735.000). Doordat een 
aantal activiteiten later is gestart, is een 
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subsidiedeel van € 175.000 niet aangewend in 
2016. Dit deel schuift door naar 2017.

3. Additionele projectsubsidies: additionele 
activiteiten worden gefinancierd vanuit 
projectsubsidies, verkregen voor de duur 
van het project en zijn vooral afkomstig van 
het ministerie van VWS. De looptijd van deze 
projecten kan variëren van enkele maanden 
tot 5 jaar. In 2016 bedroegen de inkomsten uit 
projectsubsidies € 6 miljoen. Dit is € 1,5 miljoen 
meer dan voorzien. In de loop van 2016 zijn 
verschillende nieuwe projecten toegekend.

4. Baten ten behoeve van projectpartners: 
van een aantal samenwerkingsprojecten 
is Patiëntenfederatie Nederland 
penvoerder/hoofdaanvrager. De 
volledige subsidieontvangsten lopen 
via de Patiëntenfederatie. Het deel dat 
binnen deze projecten beschikbaar 
is voor de projectpartners uit de 
patiëntenbeweging wordt naar hun 
doorgestort. Projectpartners zijn leden van 
de federatie, koepelorganisaties en overige 
patiëntenorganisaties. Enkele voorbeelden 
van grote samenwerkingsprojecten zijn de 
programma’s: ‘KIDZ’, ‘PG- werkt samen’ en 
‘Aandacht voor iedereen (AVI)’. In 2016 bedroeg 
de doorbetaling € 3,7 miljoen (begroot: € 
2,6 miljoen).  Een subsidiebeschikking voor 
het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ 
is in de loop van het eerste  kwartaal van 
2016 ontvangen, en was niet in de begroting 
opgenomen. Dit verklaart de toename  met 
ruim €1miljoen ten opzichte van de begroting.

5. Omzet ZorgkaartNederland: de omzet van 
ZorgkaartNederland bestaat hoofdzakelijk 
uit de verkoop van profielpakketten 
(abonnementen) aan zorginstellingen 
en ziekenhuizen, alsmede  inkomsten 
uit samenwerkingsovereenkomsten met 
zorgverzekeraars en zorgkantoren. De 

inkomsten bedroegen € 585.000 (begroot: 
€ 470.000). In de loop van 2016 zijn nieuwe 
abonnementen en overeenkomsten 
afgesloten. De omzet uit verkopen levert 
een bijdrage aan de jaarlijkse exploitatie van 
ZorgkaartNederland, die voor het overige deel 
wordt gefinancierd vanuit de SKPC-gelden 
(2016: € 838.000).

Lasten
De totale lasten stegen met € 2,5 miljoen: van € 
12,1 miljoen in 2015 naar 14,6 miljoen in 2016. 
Begroot was een bedrag van € 11,9 miljoen.
 
Algemene lasten
De algemene kosten bedroegen in 2016 € 
1.166.000, dit was  € 113.000 lager dan verwacht. 
Onder de algemene lasten zijn personeels- en 
organisatiekosten opgenomen. Een deel hiervan 
wordt doorberekend aan projecten (uren x tarief). 
In de loop van 2016 zijn verschillende nieuwe 
projecten toegekend. Hierdoor kon een groter 
deel van de personeels- en organisatiekosten 
worden doorberekend aan projecten dan 
voorzien, waardoor de algemene lasten lager 
uitvielen. Doorbelasting geschiedt op basis van 
een tijdschrijfsysteem. De gerealiseerde uren 
worden doorbelast op basis van een vooraf door 
de subsidieverstrekker geaccordeerd uurtarief. 
In dit uurtarief is een dekking opgenomen voor 
de organisatiekosten van de Patiëntenfederatie. 
Dit betreft een dekking voor de overige 
personeelskosten, huisvestingskosten, bureau- 
en organisatiekosten en bestuurskosten, plus 
een dekking voor de indirecte personeelskosten. 
Onder de indirecte personeelskosten vallen onder 
andere de salarissen van de directeur-bestuurder, 
secretariaat, receptie en het bedrijfsbureau.
 
Projectkosten
De totale projectkosten bedroegen € 13,4 miljoen. 
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Dit is een stijging van € 2,8 miljoen euro ten 
opzichte van de begroting. Ook dit is een logisch 
gevolg van uitbreiding van het aantal projecten in 
2016.
 
Liquiditeit
Eind 2016 was de liquiditeit € 7,3 
miljoen. Dit is ruim voldoende om aan de 
kortetermijnverplichtingen te voldoen. De 
vlottende activa zijn groter dan het vreemd 
vermogen op korte termijn waardoor het netto 
werkkapitaal € 450.000 bedraagt. De toename 
van de liquiditeit ten opzichte van 2015 werd 
voornamelijk veroorzaakt door de toename van de 
post ‘onderhanden werk’. Het onderhanden werk 
wordt gewaardeerd als zijnde het verschil tussen 
de ontvangen subsidie minus de in het verslagjaar 
gerealiseerde kosten, bij meerjarig gesubsidieerde 
projecten. Via de post onderhanden werk schuiven 
de niet bestede subsidievoorschotten door naar 
2017, en komen ze weer beschikbaar voor nog uit 
te voeren projectactiviteiten.
 
Eigen vermogen
Van het positief resultaat van € 128.000 is 
de helft toegevoegd aan de ‘vrije’ algemene 
reserve.  De andere helft is toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve ‘(her)huisvesting’. Het eigen 
vermogen bestaat na deze resultaatbestemming 
uit een algemene reserve van € 525.000 en een 
bestemmingsreserve (her)huisvesting van € 
162.000.
 
Algemene reserve
Het doel van de algemene reserve is om eventuele 
tegenvallers in de toekomst op te vangen en om 
zeker te stellen dat ook in de toekomst aan de 
betalingsverplichtingen kan worden voldaan. 
De huidige algemene reserve is te laag ten 
opzichte van de totale exploitatie. De Raad van 
Toezicht heeft op voorstel van de bestuurder in 

haar vergadering van september 2015 besloten 
dat de algemene reserve moet toegroeien naar 
een bedrag dat gelijk is aan 4 maanden van de 
kosten van de werkorganisatie (eind 2015: € 
860.000). Een eigen vermogen van 4 maanden 
wordt in het algemeen als een minimum gezien, 6 
maanden is gebruikelijk en sommige organisaties 
hanteren 12 maanden of meer. De kosten van de 
werkorganisatie zijn bepaald op basis van de vaste 
personeelskosten en de daarbij behorende vaste 
organisatiekosten en verplichtingen.
 
Bestemmingsreserve (her)huisvesting
In haar huisvesting loopt Patiëntenfederatie 
Nederland tegen een aantal problemen aan. 
De groeimogelijkheden zijn beperkt, omdat er 
geen werkplekken meer beschikbaar zijn voor 
nieuwe medewerkers. Daarnaast ontbreekt een 
ontmoetingsruimte voor personeel, en is er sinds 
ingebruikname van het pand (1997) niet meer 
geïnvesteerd in de inrichting, op een enkele 
verfbeurt na. In de loop van 2016 is een plan van 
eisen opgesteld met betrekking tot de huisvesting. 
Op basis van dit plan zijn we in 2016 gestart met 
een oriëntatie op verbouwen of verhuizen. In het 
eerste kwartaal van 2017 hebben we hierover een 
besluit genomen: eind 2017 verhuizen we naar 
een ander kantoorpand. Ons huidige huurcontract 
aan Churchilllaan 11 loopt tot en met 2017, en 
is eind 2016 opgezegd. Voor de toekomstige 
verbouw- en/of verhuiskosten is eind 2015 een 
bestemmingsreserve gevormd.
 
Voorziening transitievergoeding
Met ingang van 2015 is een voorziening 
‘transitievergoeding’ gevormd. Dit heeft te 
maken met veranderde wet- en regelgeving 
(transitievergoeding Wet werk en zekerheid in 
plaats van de cao-welzijn). Patiëntenfederatie 
Nederland heeft een aantal medewerkers in dienst 
met een tijdelijke aanstelling. Wanneer een tijdelijk 
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dienstverband na 2 jaar niet wordt omgezet in een 
vast dienstverband, zijn we een transitievergoeding 
verschuldigd. Voor deze transitievergoeding is een 
voorziening gevormd.
 
Onderhanden werk
Het onderhanden werk wordt bij meerjarig 
gesubsidieerde projecten gewaardeerd als zijnde 
het verschil tussen de ontvangen subsidie minus 
de in het verslagjaar gerealiseerde kosten. De 
niet aangewende subsidievoorschotten schuiven 
door naar 2017 en volgende jaren via de post 
onderhanden werk. Naar verwachting worden de 
niet aangewende middelen in 2017 en/of volgende 
jaren volledig besteed.
 
Toekomstparaaf financieel
Naar verwachting maakt Patiëntenfederatie 
Nederland in 2017 een lichte groei door en wordt 
de formatie uitgebreid. Op ZorgkaartNederland is 
bijvoorbeeld extra formatie nodig. Ook gaan we 
in de loop van 2017 de niet-reanimeren-penning 
uitgeven. Op verzoek van het ministerie van VWS 
nemen we deze werkzaamheden over van de 
NVVE.
 
In 2017 zullen we kosten maken voor verbouwing 
en inrichting van het nieuwe kantoorpand. Een 
deel van deze kosten kan worden voldaan uit 
de bestemmingsreserve huisvesting. Eind 2016 
bedraagt de reserve € 162.000. Daarnaast ontstaat 
er extra ruimte voor investeringen doordat de 
huurkosten jaarlijks omlaag gaan met € 25.000. 
Door het kantoor efficiënt en meer transparant in 
te richten zijn er minder vierkante meters nodig 
dan we nu huren in het huidige kantoorpand.
 

Risico’s ten aan zien van de continuïteit van de 
inkomsten
De Patiëntenfederatie haalt haar inkomsten uit 
verschillende financieringsstromen. Een deel 
van deze inkomsten is als (min of meer) vast te 
kwalificeren. Dit zijn de instellingssubsidie, PG-
werkt samen en de SKPC-gelden. De eerste twee 
worden gefinancierd door het ministerie van 
VWS vanuit het beleidskader voor subsidiëring 
van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. 
De SKPC-gelden worden gefinancierd vanuit 
de premiegelden, mogelijk gemaakt vanuit het 
bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Dit akkoord 
loopt tot en met 2017 en wordt naar verwachting 
verlengd.
 
Andere projectsubsidies kwalificeren we als niet-
vaste inkomsten. De personeelsformatie is hierop 
afgestemd door voldoende flexibiliteit te creëren.


