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m de ambitie ‘patiënt centraal’ echt inhoud te geven, 

zette het Ommelander Ziekenhuis Groningen de 

afgelopen jaren een eigen patiëntenpanel op. ‘Bij de 

ontwikkeling van ons nieuwe patiëntenportaal dat begin 2018 

wordt geopend, wilden we echter een bredere groep mogelijke 

gebruikers betrekken’, zegt adviseur patiëntenparticipatie Zonja 

de Klein. ‘Daarom hebben we hierbij een beroep gedaan op 

Zorgbelang Groningen. Ook vanwege een eerder afgesloten 

convenant lag die keus voor de hand. Want door hun belangen-

behartiging beschikken zij over extra kennis die wij niet in huis 

hebben.’

Heftige discussie

‘Doel van het patiëntenportaal is het versterken van de eigen re-

gie. Daarom waren wij natuurlijk blij met deze vraag’, benadrukt 

Roos Edens, projectleider bij Zorgbelang Groningen. ‘Onze 

meerwaarde zit immers in het leggen van verbindingen tussen 

zorgaanbieders en patiëntenvertegenwoordigers.’

Op een oproep via social media en een mailtje aan het eigen 

e-panel kwamen 6 reacties binnen van mensen die wilden mee-

denken over de inrichting van het patiëntenportaal. Samen met 

20 leden van het ziekenhuispanel bogen zij zich afgelopen jaar in 

focusgroepen over heel uiteenlopende vragen.

Welke gegevens komen er in het nieuwe patiëntenportaal? Wil 

je hierin ook een overzicht van alle afspraken? Wie kun je mach-

tigen voor inzage? Is er behoefte aan gespreksverslagen en heb je 

de mogelijkheid om daar als patiënt feedback op te geven? Hoe 

lang blijven gegevens bewaard na overlijden? Welke mogelijkhe-

den tot direct contact moeten er komen? En moeten onder-

zoekuitslagen direct zichtbaar zijn; of worden die pas zichtbaar 

nadat je hierover met je arts hebt gepraat?

‘Vooral over de laatste vraag werd heftig gediscussieerd’, her-

innert Roos zich. ‘Natuurlijk heb je als patiënt het recht om 

uitslagen meteen te kunnen inzien. Maar wil je dat wel zon-

der toelichting van je arts? Dat kan je namelijk ook onnodig 

ongerust maken. De meningen hierover waren heel verdeeld. 

Daaraan zie je hoe waardevol deze bottom-up-aanpak is!’

Hou het simpel!

De drie focusgroep-bijeenkomsten leverden een hoop meningen 

en ideeën op. Om al die input te wikken en te wegen en hierover 

waar mogelijk consensus te bereiken, formeerde het ziekenhuis 

in het voorjaar van 2017 een zogeheten klankbordgroep.

Als regiocoördinator van de Sarcoïdose Belangenvereniging Ne-

derland had Krijn Visser een actieve inbreng in beide groepen.

Ook hij herinnert zich de discussie over wat je als patiënt in 

het patiëntenportaal te zien krijgt aan uitslagen, foto’s en scans. 

‘Zeker bij chronische ziektes zijn patiënten vaak zeer ervarings-

deskundig. Sterker nog, vaak weten zij minstens zoveel van 

hun aandoening als hun arts. Die uitslagen kunnen ze dus goed 

gebruiken om te zien hoe het gaat – ook voordat zij hier met 

hun arts over gesproken hebben.’

In de focus- en klankbordgroep had Krijn eigenlijk steeds het-

zelfde advies. ‘Hou het simpel, eenduidig en overzichtelijk. Dus 

zorg ervoor dat patiënten niet eindeloos hoeven door te klikken 

en te zoeken. En gebruik overal dezelfde knoppen. Anders haken 

ze meteen af ’.

‘Vaak wordt er in ziekenhuizen van alles bedacht, maar werkt 

dat zo niet voor ons. Zoals het plannen van meerdere onderzoe-

ken per dag. Voor veel mensen een uitkomst, maar voor onze 

achterban veel te vermoeiend! Daarom zei ik meteen ja tegen dit 

project.’

Koudwatervrees

‘Het probleem is dat je in zo’n klankbordgroep bij elkaar zit met 

mensen die er interesse in hebben’, zegt Krijn Visser terugkij-

kend. ‘Maar het gaat natuurlijk om de patiënten die geen feeling 

hebben met internet-dingen. Juist die mensen heb ik proberen te 

vertegenwoordigen.’

‘Ik zag bijvoorbeeld hoe er meteen na het inloggen pontificaal 

naar je mening werd gevraagd. Interessant voor het ziekenhuis, 

maar minder relevant voor gebruikers. Dus daarvan ik heb 

gezegd: stop dat maar dieper weg.’

Ook voor de implementatie hadden de patiënten in de klank-

bordgroep zinnige aanbevelingen, vertelt Krijn. ‘Zet bij de balie 

bijvoorbeeld een scherm waarop patiënten met een gastvrouw 

kunnen oefenen met inloggen. En bied extra voorlichting op 

bijeenkomsten van patiëntenorganisaties. Dat helpt mensen over 

hun koudwatervrees heen.’

Verbindende schakel

Voor Zorgbelang Groningen is het meedenken over het 

patiëntenportaal slechts één manier om mee te werken aan zorg-

innovaties in de regio. ‘Vanaf 2006 zijn wij al betrokken bij tal 

van zogeheten tripartite projecten’, zegt Edwin Klok, directeur/

bestuurder van Zorgbelang Groningen.

‘Daarbij zijn we de verbindende schakel tussen de vier ziekenhui-

zen in deze provincie, zorgverzekeraars en patiënten: ervarings-

deskundigen of vertegenwoordigers van een patiëntenorgani-

satie. Tijdens deze projecten denken we mee hoe zorgtrajecten 

voor allerlei specifieke aandoeningen verder kunnen worden 

verbeterd. Ook daar zetten we focusgroepen en achterbanraad-

plegingen in om ervaringskennis van patiënten in te brengen.’

Terugkijkend ziet Edwin Klok hoe Zorgbelang Groningen de 

afgelopen jaren steeds meer als spreekbuis en partner is gaan 

fungeren. ‘We staan dus niet aan de zijlijn te roepen wat er niet 

deugt of wat er beter moet. In plaats daarvan zetten we onze spe-

cifieke expertise in. Zo willen we ook de komende tijd betrokken 

blijven bij vragen rond de inzet van slimme nieuwe zorgtechno-

logie. Zodat er niet langer voor en over patiënten gesproken en 

gedacht wordt maar mèt hen. Ons motto is en blijft daarom: 

‘doe het samen, want dat levert beslist andere inzichten op!’  « 

‘Zorg ervoor 
dat patiënten 
niet eindeloos 
hoeven door 
te klikken’

‘Wij zijn een 
onmisbare 
partner bij 

zorginnovaties 
in de regio’
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Dat patiëntenparticipatie cruciaal is bij de ontwik-

keling van patiëntenportalen blijkt uit een recente 

studie van IQ healthcare UNC Radboud: 

nfu.nl/img/pdf/20170615Rapport_mijnRadboud.pdf

Kijk voor meer informatie 

over patiëntenportalen 

en de manier waarop de 

overheid de ontwikke-

ling hiervan ondersteunt: 

vipp-programma.nl


