
 

 

Novartis Patient Academy 

“Patiëntenparticipatie; hoe geef ik daar anno 2019 als 

patiëntenorganisatie vorm aan?” 
 

Dinsdag 26 maart 2019 
 

Locatie: Karel V, Geertebolwerk 1, Utrecht 

Tijd: 13.00 – 16.30 uur 
 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De eerste bijeenkomst van de Patient Academy dit jaar biedt een 
podium voor discussie. Dit gebeurt aan de hand van een aantal 
succesvolle praktijkvoorbeelden van patiëntenorganisaties zoals 
de bijdrage van het Longfonds over de nadelen van het 
voorkeurs- en inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Inmiddels 
bestaat de coalitie met het Longfonds uit acht belangrijke 
patiëntenbelangenorganisaties die pleiten voor aanpassing van 
het preferentiebeleid medicijnen. Daarnaast presenteert de 
Nederlandse Hypofysestichting de complexiteit van de 
zogenoemde ‘Thyrax casus’.  
 
Patiëntenparticipatie is een buzz-woord geworden, terwijl in de 
praktijk blijkt dat het nog steeds niet altijd even gemakkelijk te 
realiseren is. Concreet gaat het erom wat je als patiënten-
organisatie zelf actief kunt doen om kwaliteit van zorg te borgen 
of te verbeteren. Welke mogelijkheden heb je als 
patiëntenorganisatie om je invloed uit te oefenen en wanneer is 
dan het juiste moment om dit te doen? Andere belangrijke zaken 
die van belang zijn: Wat maakt een project succesvol? Betrek je 
het zorgveld en je eigen achterban bij initiatieven en zo ja, hoe 
dan? Welke communicatiemiddelen zijn geschikt om in te zetten? 
En tot slot, hoe organiseer je de financiering voor deze 
initiatieven? 
 
Naast praktijkvoorbeelden is er deze bijeenkomst ruimte om zelf 
aan de slag te gaan. Heeft u toevallig een onderwerp waar u de 
denkkracht van de aanwezigen voor wilt aanwenden, geef het 
dan aan ons door. 
 
Geïnteresseerd in het bijwonen van deze bijeenkomst? U kunt 
zich gratis aanmelden door een email te sturen 
naar patient_academy.phnlar@novartis.com. 
 
We kijken ernaar uit u weer te ontmoeten! 
Met vriendelijke groet, 
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Patricia van Rossum & Helma Dollevoet 
  
 
De Novartis Patient Academy 

Novartis heeft in 2008 de Patient Academy opgezet met als doel patiëntenorganisaties te 

ondersteunen in hun rol als volwaardige professionele partij in het Nederlandse 

zorgsysteem. In de Academy staan kennisoverdracht, het vergroten van de eigen 

competenties, het opdoen van ervaring en discussie centraal. De Academy voorziet in een 

modulair aanbod aangevuld met interactieve workshops over relevante thema’s die de 

patiëntenorganisaties zelf aandragen. Inmiddels telt deze Academy ruim 300 leden, zijnde 

vertegenwoordigers van diverse categorale patiëntenverenigingen. 

 


