
10 jaar

Novartis 
Patient Academy

Jubileum Special

10 Jaar!
Deelnemers en
sprekers in de 
spotlights



De Patient Academy startte als een voor-
zichtige en absoluut unieke poging om een 
‘tweerichtingsgesprek’ op gang te brengen 
tussen patiëntenorganisaties, zorgverle-
ners en verzekeraars. In de afgelopen tien 
jaar is de Patient Academy uitgegroeid tot 
een platform van 157 patiëntenorganisaties 
met 300 deelnemers die meer dan 5 miljoen 
patiënten vertegenwoordigen; een indruk-
wekkend resultaat! 

10 jaar 
Patient Academy!

De bijeenkomsten kenmerken zich door 
interessante onderwerpen en geweldige, 
deskundige, sprekers uit de praktijk. Vooral 
de onderlinge sfeer waarin je je vragen kan 
stellen, je mening kan geven en er echt 
over en weer geluisterd wordt, vind ik grote 
klasse! De woorden die ik tijdens het eerste 
lustrumcongres sprak, herhaal ik nu met 
kracht: ‘als de Patient Academy er niet was, 
zou hij uitgevonden moeten worden!’ 

Deelnemers en organisatoren mogen trots 
zijn. Proficiat! Op naar de volgende 10 jaar!

Erica Terpstra
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Patiëntenorganisaties in de spotlights

Sprekers door de jaren heen

10 jaar Patient Academy

Inhoudsopgave



Voorwoord 
10 jaar Patient Academy
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Enthousiasme van deelnemers raakt 
ons het meest! 

Als wordt gevraagd wat ons het meeste raakt van tien 
jaar Patient Academy, dan is het wel het enthousiasme 
van de deelnemers. Als patiëntvertegenwoordigers na 
een bijeenkomst vertellen hoeveel het ze brengt, wat ze in 
een korte tijd hebben geleerd waarvoor ze anders weken 
of maanden nodig zouden hebben gehad, dan denken 
wij: hier doen we het voor! Want een goed geïnformeerde 
patiëntenorganisatie is in het belang van de patiënt.  

Vraag vanuit patiëntenorganisaties
De Patient Academy is tien jaar geleden opgericht vanuit 
de vraag van patiëntenorganisaties. Toen deze orga-
nisaties in 2006 een gelijkwaardige partij werden in de 
driehoek met zorgverleners en zorgverzekeraars, gaven 
zij aan niet over de vaardigheden en kennis te beschikken 
om die rol goed te kunnen vervullen. Novartis heeft toen 
het initiatief genomen en geïnventariseerd waar de groot-
ste behoefte lag. In samenwerking met onafhankelijke 
kennisexperts is vervolgens een pilot gestart. Die sloeg 
zo goed aan dat we besloten dit educatieplatform verder 
uit te breiden. 

Emancipatieproces
Met de Patient Academy ondersteunen wij het emanci-
patieproces van patiëntenorganisaties. Wij faciliteren 
een platform waar zij zelf op voort kunnen bouwen door 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere 
patiëntenorganisaties, zorgpartijen en zorgautoriteiten. 
Patiëntvertegenwoordigers dragen relevante thema’s en 
vraagstukken aan waar zij in de praktijk tegenaan lopen. 
Daarnaast agendeert de Patient Academy ook zelf topics 
waar discussie over is. We ontwikkelen vervolgens, sa-
men met externe deskundigen, een educatief programma 
over een van de betreffende onderwerpen. De kracht van 

de Patient Academy zit in de combinatie van netwerken, 
kennisuitwisseling met experts en het beantwoorden van 
de centrale vraag hoe je als patiëntenorganisatie omgaat 
met actuele vraagstukken. Het is een enorme eer om dit 
mogelijk te maken!  

Met elkaar en van elkaar leren
Het is fantastisch om te zien dat er telkens een inspire-
rende wisselwerking ontstaat tijdens de themabijeenkom-
sten. Patiëntvertegenwoordigers hebben allemaal een 
ander kennisniveau en leren niet alleen van de sprekers, 
maar ook van elkaar. We krijgen veel positieve reacties en 
zijn ons ervan bewust dat de Patient Academy inmiddels 
een serieuze rol vervult voor patiëntenorganisaties bij het 
realiseren van hun doelstellingen om de zorg te verbete-
ren. 

Succes dankzij deelnemers en sprekers
Doordat de zorg gefragmenteerd en constant in beweging 
is, blijft er behoefte bestaan aan uitleg van en discussie 
over ingewikkelde medische en zorg gerelateerde zaken. 
Wij beschouwen het als onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid om deze functie met de Patient 
Academy voor patiënten te blijven vervullen. Dit is onze 
raison d’être; de reden waarvoor we het doen. 

Wij bedanken alle deelnemers en sprekers die hebben 
bijgedragen aan het welslagen van de Patient Academy in 
de afgelopen 10 jaar. Dit alles was niet mogelijk geweest 
zonder de geweldige orkestratie van Helma Dollevoet en 
Patricia van Rossum, de drijvende krachten achter dit 
succesvolle platform. 

Aleyd Dost
Chief Scientific Officer Novartis Pharma 

Eric Hoedemaker
Medical Director Novartis Oncology
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Facts & Figures

De Patient Academy heeft meer dan 

300 deelnemers.

In 10 jaar organiseerde 

de Academy 60 succesvolle 
bijeenkomsten 
samengesteld met behulp 
van experts uit het veld.

Er zijn 2 Manifesten 
ontwikkeld en gepresenteerd aan 

de Tweede Kamer. 
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Sinds 2008 is 
de Patient Academy gegroeid naar een platform van

 157 patiëntenorganisaties die 

meer dan 5 miljoen patiënten
 vertegenwoordigen.

De bijeenkomsten zijn gratis 

toegankelijk voor alle ruim 300 
patiëntenorganisaties in 
Nederland.

50% van de aangesloten 
patiëntenorganisaties beoordeelt de 

ondersteuning door de Patient Academy met 

een voldoende en 47% met een goed. 

60% gaat er mee aan de slag.
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Sprekers 
van het 

eerste uur

Maria Henneman 
interviewt 
Martin van der Graaff:

Herinneringen schieten door mijn hoofd als ik door 
10 jaar presentaties Patient Academy scroll op mijn 
computer. Het valt mij meteen op dat in de begintijd 
gastsprekers vooral voorlichting geven aan de aan-
wezige patiëntvertegenwoordigers. Als ik er in het 
tweede jaar bij kom om een debat te leiden, ontstaat 
al snel het idee bij de organisatoren van Novartis om 
met een vaste moderator te gaan werken. De mannen 
en vrouwen bij de Patient Academy zijn niet op hun 
mondje gevallen en willen de stem van de patiënt 

letterlijk en figuurlijk vormgeven door samen projec-
ten te bedenken. Het blijft in die tien jaar dus niet bij 
luisteren. Ik ga op zoek naar een gastspreker die bij 
de start en bijna 10 jaar later opnieuw zijn opwachting 
maakte. Speciaal voor dit jubileummagazine interview 
ik Martin van der Graaff, secretaris van de Weten-
schappelijke Adviesraad van Zorginstituut Nederland. 
Met hem praat ik over de Patient Academy en over de 
veranderingen in de patiëntenwereld.  
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In 2008 hield je voor het eerst een voordracht voor de 
Patient Academy. Toen heette het Zorginstituut nog 
CVZ. Hoe kwam jij in contact met de Patient 
Academy en hoe vanzelfsprekend was het dat jullie 
aan dit initiatief gingen meewerken? 
Of ik door Novartis rechtstreeks werd benaderd of door 
Facultylid Marie-Helène Schutjes, dat weet ik niet meer 
precies.  Ik wilde meewerken omdat ik het leuk vind om 
met stakeholders bezig te zijn. Daarnaast realiseerden 
wij ons als CVZ dat het belangrijk is om met patiëntenver-
enigingen, verzekeraars en bedrijven in gesprek te gaan. 
Al moet ik erbij zeggen dat in die tijd de CVZ-houding 
ten aanzien van de farmaceutische industrie nog wel 
behoedzaam was. 
Die houding had ik zelf ook, ik vroeg mij af waarom een 
farmaceutisch bedrijf zich bezighoudt met empowe-
ring patients. Toen Novartis mij als moderator vroeg 
en ik mij verdiepte in de scholing van patiëntenorga-
nisaties, was ik verbaasd dat een dergelijk initiatief 
nog niet bestond. Een vertegenwoordiger van een heel 
grote patiëntenorganisatie heeft mij jaren later wel 
eens ingefluisterd hoe vreemd het is dat zijzelf geen 
Academie hebben opgericht! 

Martin, ik las in jouw eerste bijdrage uit 2008 hoe jullie 
als CVZ met beoordelingscriteria omgaan en met de 
patiënten-inbreng. 
Een van de doelstellingen van de Patient Academy was 
patiëntenverenigingen en hun vertegenwoordigers zo 
goed mogelijk voor te bereiden op contacten met de 
overheid en andere (zorg)instanties. Het verzoek aan mij 
was of ik de mensen wilde helpen om ‘in het hoofd van 
het College voor Zorgverzekeringen te kruipen’. Als je 
weet hoe wij werken, ben je beter in staat om de dialoog 
vorm te geven. 

Jij legde destijds uit wat momenten zijn waarop patiën-
tenorganisaties met jullie de dialoog kunnen voeren en 
dat ze daar meer gebruik van moeten maken.
Dat is ook gebeurd. Goed voorbeeld is de Adviescom-
missie Pakket, destijds net opgericht. Deze commissie 
vergadert in het openbaar en je mag als belanghebbende 
ook spreektijd aanvragen. Dat was direct al populair en 
er wordt steeds vaker gebruik van gemaakt.  Een ander 
voorbeeld waar we in dialoog gaan met patiëntenorgani-
saties, zijn de zogeheten ‘scoping meetings’. Voordat wij 
aan een beoordeling beginnen, betrekken wij regelmatig 
belanghebbende partijen bij de vraag naar de focuspun-
ten. 

In die presentatie zei je letterlijk dat inbreng van pa-
tiënten soms effectiever is via de band. Wat bedoelde 
je daarmee?
Patiënten klagen wel eens dat het bij ons zo formalistisch 
is ingestoken. Dat er maar één reflectiemoment is en dat 
je binnen een strakke termijn schriftelijk moet reageren. 
Ik heb toen gezegd dat je ons gewoon kunt bellen als je 
iets wilt weten of naar voren wilt brengen. In Nederland 
hebben we korte lijnen. Je kan hier ook makkelijk iemand 
aanschieten bij een congres. Dat kan heel effectief zijn. 

Kan jij je de reacties nog herinneren tijdens jouw eer-
ste optreden? Wat mij opviel in de beginperiode van de 
bijeenkomsten, is dat er een houding viel te bespeuren 
van ‘wij de patiënten tegen de grote organisaties.’
Het zelfbewustzijn van de patiëntenorganisaties is de 
afgelopen jaren enorm gegroeid. Dat maakt het ook 
prettiger om ze als gesprekspartner te hebben, omdat 
je op een volwassen manier met elkaar overleg kunt 
voeren. Patiënten durven zich nu ook zelf uit te spreken 
als ze een geneesmiddel erg duur vinden of twijfelen aan 
wat het opbrengt ten opzichte van wat het kost. Vroeger 
was het alleen het Zorginstituut die zich daarover uitliet. 
Sinds de vergoedingsconflicten over bepaalde middelen 
in 2012, wordt daar veel genuanceerder over gedacht. 

Denk je dat de Patient Academy heeft geholpen bij de 
emancipatie van patiëntenorganisaties? 
Het is in ieders belang dat betrokken partijen elkaar ken-
nen. De Academy is een prachtig instrument om netwer-
ken op te bouwen en begrip te kweken voor elkaar. Zodat 
er, bijvoorbeeld ook bij besluiten waar patiënten niet blij 
mee zijn, wordt gezegd: We zijn het er niet mee eens, 
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maar we begrijpen wel hoe de afwegingen zijn gemaakt. 
En de Academy helpt ook om voorbij  het clichébeeld 
te denken dat het bij farmaceutische industrie allemaal 
boeven zijn.  

Wat hebben we eraan om dat beeld over farmaceuti-
sche bedrijven te doorbreken?
Dat levert een betere dialoog op. Waar het uiteindelijk om 
draait is dat je alle waardevolle kennis bij elkaar brengt 
met als doel om een bepaald geneesmiddel, zo mogelijk, 
een plek te geven in het verzekeringssysteem. Zorg wel 
dat de uitkomst eerlijk is en maatschappelijk verantwoord 
voor patiënten en voor de premiebetaler.
 
De dialoog zorgt voor een beter draagvlak, ook al is de 
uitkomst negatief? 
Het helpt als je de belangen van alle betrokken partijen 
beter leert kennen. Dat geldt niet alleen voor farmaceuti-
sche bedrijven, maar ook voor verzekeraars. Die hebben 
vaak ook het onterechte imago dat ze er alleen maar op 
uit zijn om zo weinig mogelijk te hoeven uitkeren.
Toen ik in 2008 betrokken werd bij de Patient 
Academy, leidde ik een debat met vertegenwoordigers 
van ‘de driehoek’; zorgverzekeraar, zorgaanbieder en 
patiëntenfederatie. Ik herinner mij vijandigheid tussen 
die partijen. Inmiddels is het gebruikelijk om bij elkaar 
op de deur te kloppen. De Patient Academy heeft daar, 
denk ik, ook een steentje aan bijgedragen. 

Nu even een sprong in de tijd: in 2016 was jij vanuit je 
huidige positie gastspreker bij de Patient Academy. 
Mijns inziens was het grote verschil ten opzichte van 
acht jaar daarvoor, dat je liet zien dat patiënten nu let-

terlijk veel vaker bij jullie over de vloer komen. En dat 
het Zorginstituut nu veel meer ‘inclusief’ werkt, door 
samen met professionals en patiënten naar kwaliteit 
te zoeken. Vind jij zelf dat jullie instituut daarin de 
afgelopen 10 jaar is verbeterd? 
Tien jaar geleden waren wij nog een klassieke pakket-
beheerder. Een bewaker aan de poort. Wij bepaalden of 
nieuwe behandelingen en geneesmiddelen wel of niet 
binnenkwamen en als ze eenmaal binnen waren dan 
draaiden wij ons om en liepen we weg.  We keken niet 
meer naar wat er in ‘dat huis’ van het verzekerde pakket 
gebeurde. Dat is nu anders.
De focus ligt nu veel meer op de kwaliteit van zorg en 
hoe we omgaan met wat er in het pakket zit, waarvoor we 
als burgers allemaal onze premie betalen. Er zijn nieuwe 
arbeidsplaatsen gecreëerd op het gebied van zinnige 
zorg, er wordt veel gerichter gekeken naar hoe producten 
worden ingezet en wat we er concreet voor terugkrijgen. 
Ook bespreken we met de professionals in het veld hoe 
het beschikbare behandelinstrumentarium het beste kan 
worden ingezet.
Denk je dat er nog meer verfijning komt in die kwali-
teit? Farmaceuten weten nu steeds beter voor welke 
doelgroep hun medicijnen het beste werken. 

Martin:

“De Patient 
Academy is 
een prachtig 
instrument 

om netwerken 
op te bouwen 
en begrip te 
kweken voor 

elkaar.”
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Door gegevens te delen met specialisten en huisart-
sen en door gedeelde besluitvorming tussen patiënten 
en specialisten, bied je meer mogelijkheden om te 
achterhalen bij wie een middel wel of niet werkt. En 
of niet beter kan worden overgestapt naar een middel 
van een andere producent. 
Verfijning is nodig omdat je dan beter kunt kijken wat het 
beste bij de patiënt past. Maar adequate gegevensuitwis-
seling van effecten van behandelingen tussen industrie, 
verzekeraars en behandelaars is, hoewel een mooi ideaal, 
in de praktijk nog echt een brug te ver.

Ik herinner mij van die tweede bijeenkomst waar jij 
sprak dat patiëntvertegenwoordigers aangaven dat ze 
belangrijke zaken op het gebied van beoordeling vaak 
te laat weten, waardoor ze achter het net vissen. 
Het Zorginstituut is niet groot genoeg om alle organisaties 
te kennen. Het is de uitdaging voor patiëntenorganisaties 
om op het juiste moment van zich te laten horen en te 
zorgen voor een actuele contactpersoon. Meestal is een 
jaar van tevoren duidelijk of en welke soort nieuwe be-
handelmethodes in aantocht zijn. Dat is het moment dat 
patiëntenorganisaties contact met ons moeten maken en 
kunnen aangeven of ze betrokken willen worden bij de 
beoordeling. 
Les voor de patiëntenorganisaties is dus: zorg dat je 
adresboek goed op orde is, ook richting Zorginstituut.

Vaak wordt ook via social media druk uitgeoefend op 
het Zorginstituut om aandacht te krijgen voor het al 
dan niet beschikbaar stellen van een geneesmiddel.  
Patiëntenorganisaties weten hiermee de actiebereid-
heid op te vijzelen. Wat vinden jullie daarvan?
Het is goed dat iedereen zich op die manier kan uiten. 
Nadeel is dat het risico dreigt van een radicaal einde 
van de dialoog, door gebrek aan nuance. Alles wordt 
ruwer, directer en feller, vooral door de impact van social 
media. Dit is voor ingewikkelde vraagstukken over recht-
vaardiging en verdeling van premiegeld een minder fijne 
ontwikkeling. Als je geconfronteerd wordt met een golf 
aan ongenuanceerde media-aandacht is het verleidelijk 
om daarop direct te reageren. Wij doen dat niet, omdat 
we zorgvuldig met elkaar alle afwegingen nagaan die 
er spelen om een middel wel of niet in het pakket op te 
nemen. Dat is niet in 140 of 280 twittertekens te vatten. 
Omdat we niet direct reageren, ontstaat daardoor helaas 
soms het onterechte beeld van desinteresse, terwijl onze 
betrokkenheid juist heel groot is. 

Blijft een instituut als de Patient Academy zijn be-
staansrecht houden?
Dat denk ik wel. Zeker voor kleinere organisaties kan het 
lastig zijn om je rol als belangenbehartiger voortdurend 
goed te vervullen. Vrijwilligers zijn soms moe gestreden 
door hun dubbelrol van belangenbehartiger en mantel-
zorger, waardoor er geregeld mutaties zijn bij patiënten-
vertegenwoordigers. Voor de volgende generatie is het 
dan ook erg prettig dat een organisatie als de Patient 
Academy eraan kan bijdragen om snel en praktische 
kennis te vergaren om op niveau te kunnen functioneren.

Ik vind net als jij dat de Patient Academy bestaans-
recht heeft. In de afgelopen 10 jaar zijn patiëntenor-
ganisaties professioneler geworden. Van luisteren en 
vragen stellen naar mondige vertegenwoordigers die 
zelf in actie komen. Een mooi voorbeeld is hoe een 
lobbyworkshop erin resulteerde dat de deelnemers 
hun krachten bundelden en in 2013 een Manifest 
schreven aan de Tweede Kamer getiteld Een mee-
denkende patiënt is een goedkope(re) patiënt. Vijftig 
organisaties ondertekenden dit document en boden 
het aan aan de Vaste Kamercommissie Volksgezond-
heid Welzijn en Sport. Vier jaar later, met het oog op 
de begrotingsbehandeling van VWS in 2017, werden 
vanuit de Patient Academy opnieuw krachten gebun-
deld. Tachtig organisaties, die gezamenlijk vijf miljoen 
mensen vertegenwoordigen, bestookten dit keer de 
volksvertegenwoordigers met het visiedocument 
Patiëntenperspectief 2021. De patiëntenorganisaties 
hielden de Kamerleden voor meer in te spelen op de 
veranderende rol van patiënten(organisaties) in het 
veranderende zorglandschap. Ook vroegen ze om de 
rol en de financiering van de patiëntenorganisaties 
beter toe te rusten op de huidige tijd en hielden ze 
een pleidooi om de zorg voor iedereen toegankelijk, 
betaalbaar en doelmatig te houden. Deze voorbeelden 
geven het activisme aan dat de Patient Academy tot 
stand heeft gebracht. Een mooi resultaat van de the-
mabijeenkomsten. 

Martin een laatste vraag aan jou: heb jij nog een bood-
schap voor de jarige job?
De Patient Academy mag met trots terugkijken. Het in-
stituut heeft in de afgelopen 10 jaar echt in een behoefte 
voorzien. Ik vermoed dat dit ook in de toekomst zo blijft. 
Ik hoop dat de jarige, net als de medische en farmaceu-
tische wereld, voldoende innovatief vermogen heeft om 
nieuwe middelen en manieren te ontwikkelen om de pa-
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tiëntencommunicatie van dienst te zijn bij nieuwe vragen 
die zich gaan voordoen. Tot nu toe hebben toegangsvra-
gen centraal gestaan, maar het zou ook kunnen dat er in 
de nabije toekomst hele andere vraagstukken opkomen 
waarbij patiëntenorganisaties een bijdrage kunnen le-
veren; zoals het gepast gebruik van geneesmiddelen, of 
over thema’s als preventie en gezonder leven. 
Dat vind ik een mooie gedachte Martin, dat patiën-
tenorganisaties zich niet alleen bezig houden met 
ervaringsdeskundigheid, diagnostiek, behandeling en 
gedeelde besluitvorming maar dat ze nog meer mee-
denken in het traject daarvoor. Het zet mij aan om na 
dit jubileumjaar weer na te denken welke onderwerpen 
wij kunnen agenderen bij de Patient Academy en onze 
leden daarin uit te dagen.  
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Bijwonen van themabijeenkomst 
scherpt de geest 

De Patient Academy heeft voor mij een dubbele 
waarde. Wij maken gebruik van de kennis die wordt 
geboden én delen op onze beurt de kennis waar wij 
over beschikken. Zo is BVN  zelf een keer spreker 
geweest over het thema ‘eigen regie’ en ‘gedeelde 
besluitvorming’ omdat wij op dat gebied al veel heb-
ben ontwikkeld. 

Patiëntervaringen delen 
Met onze Monitor Borstkankerzorg meten we al ja-
ren hoe patiënten de zorg in ziekenhuizen ervaren. 
In de anonieme vragenlijsten, de PREMS’s (Patient 
Reported Experience Measures) wordt gevraagd 
naar ervaringen. Bijvoorbeeld of de verschillende 
behandelopties werden besproken en in hoever-
re ze samen met hun arts konden beslissen. Ook 
geeft de Monitor Borstkankerzorg informatie over 
de borstkankerzorg die ziekenhuizen leveren. Hier-
door krijgen patiënten inzicht in wat een ziekenhuis 

Lieke Steinmeijer,
directeur Borstkankervereniging 
Nederland
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“Zeker voor 
kleinere 

organisaties 
is de Patient 

Academy heel 
waardevol.”

te bieden heeft. Dit helpt ze om, in overleg met hun 
arts, te kiezen welk ziekenhuis het beste aansluit bij 
hun persoonlijke situatie en wensen. 

Benchmark voor ziekenhuizen 
De kennis die wij verzamelen, delen wij met de zie-
kenhuizen. Zo weten ze precies hoe patiënten de 
zorg in hun ziekenhuis hebben ervaren en waar 
eventueel verbetering mogelijk is. Daarnaast kun-
nen ziekenhuizen hun eigen uitkomsten vergelijken 
met die van andere ziekenhuizen.  

Actuele thema’s 
Het mooie van de Patient Academy vind ik dat er 
gratis scholing wordt geboden voor patiëntenorga-
nisaties. De thema’s die worden gekozen zijn actu-
eel en sluiten aan bij wat er leeft. Het is een goede 
aanvulling op de trainingen van PGO support. Onze 
vrijwilligers maken er graag gebruik van en geza-
menlijk kijken we altijd welk thema het beste bij ie-
mand past. 

Waardevol
Zeker voor kleinere organisaties is de Patient 
Academy heel waardevol. Wij hebben als voordeel 
dat we met betaalde medewerkers vaste expertise 
in huis hebben.  Patiëntenorganisaties zonder per-
soneel moeten veel kennis van buiten halen en kun-
nen daarom veel van de Patient Academy opsteken. 

Reflectie
De bijeenkomsten zijn goed om even stil te staan bij 
het werk dat we doen, na te denken over het thema 
dat centraal staat en te leren hoe andere patiënten-
organisaties daar tegenaan kijken. Het scherpt de 
geest. De discussies die we voeren helpt mij reflec-
teren op hoe wij ons werk doen. Dat is de winst!  

Groot verloop 
De behoefte aan de Patient Academy blijft altijd be-
staan. Bij patiëntenverenigingen is altijd verloop van 
vrijwilligers, zeker bij kankerpatiëntenorganisaties. 
Het scholingsaanbod helpt om nieuwe mensen te 
leren hoe het in het zorgveld werkt.

Gelijkwaardigheid in de driehoek
Het zou voor de toekomst interessant zijn om te 
kijken hoe patiënten er nog beter in kunnen slagen 
om hun rol te pakken in de driehoek zorgverleners 
- zorgverzekeraars - patiëntenorganisaties. De hoe-
veelheid invloed die patiënten hebben, is nog steeds 
niet gelijkwaardig. Misschien moeten we beginnen 
om ons als patiëntenorganisatie minder als 
Calimero op te stellen. Daarnaast is het van belang 
dat we de kans krijgen om onze rol goed te spelen. 
De overheid zou ons hier beter in moeten faciliteren. 
Je kan niet alles bij vrijwilligers neerleggen.
Er spelen veel belangen en het is een kunst om het 
belangenveld goed te kunnen overzien. Waar moe-
ten we ons op richten om maximaal rendement te 
halen?  Misschien is het interessant om hier een 
themabijeenkomst over te organiseren! 
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Helma Dollevoet,
Head Patient Relations & 
Communications Novartis Oncology

“De participatie van 
patiëntenorganisaties in de 
Nederlandse gezondheidszorg 
is de afgelopen tien jaar 
sterk toegenomen. Steeds 
vaker wordt de stem van de 
patiënt meegewogen bij het 
opstellen van richtlijnen, klinisch 
onderzoek, het beoordelen 
van nieuwe behandelingen 
en bij andere initiatieven 
over de kwaliteit van zorg. Ik 
ben er trots op dat we met 
de Patient Academy een 
innovatief platform bieden waar 
patiëntenorganisaties kennis 
kunnen opdoen en elkaar 
kunnen ontmoeten.”  



Patricia van Rossum,
Communication & 
Patient Relations Manager Novartis

“Toen mijn vader twaalf jaar 
geleden getroffen werd door 

Alzheimer, zag ik dat er nog een 
wereld van verbetering mogelijk 

is als de patiëntenstem écht 
centraal staat in de zorg. Mijn 
vader is inmiddels overleden. 
Het geeft mij veel voldoening 

patiëntenorganisaties te 
ondersteunen om de patiënt een 

volwaardige stem te geven.”



Zeker aan het begin van je ziekte-
proces zijn patiëntenorganisaties 
een enorme steun. Lotgenoten 
hebben kennis en ervaring die nie-
mand anders heeft. Zelfs de slimste 
dokter kan sommige vragen niet 
beantwoorden, waar een lotgenoot 
wel een antwoord heeft.  Een pa-
tiëntenorganisatie kan ook je gids 
zijn als je plotseling ziek wordt. Er is 
zo veel te weten binnen het huidige 
medische landschap. Behalve de ins 
en outs van je aandoening, wil je ook 
geïnformeerd worden over de finan-
ciële kant van je ziekte. Hoe zit dat 
met ziektekostenverzekeringen, wat 
is een kenniscentrum, kan ik daar 
zondermeer terecht en wat moet ik 
wel of niet tegen het UWV zeggen 
over mijn ziekte? Heel belangrijk 
dus dat de vrijwilligers van een pa-
tiëntenorganisatie zo veel mogelijk 
op de hoogte zijn van de laatste 
medische ontwikkelingen en ande-
re zaken waar je als patiënt mee te 
maken krijgt. Voor de vrijwilligers van 
de Hypofyse Stichting is de Patient 
Academy een belangrijke informa-
tiebron. 

“Voor de vrijwilligers van de 
Hypofyse Stichting is de 

Patient Academy een belang-
rijke informatiebron.”

Saskia Spinhoven,
hypofysepatiënt en vrijwilligster bij de 

Nederlandse Hypofyse Stichting
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Anita Ootjers,
patiënt en secretaris NLNET

“Onmisbare onder-
steuning bij vergaren 

van kennis”

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk 
een patiëntenorganisatie is. De 
herkenning als je de verhalen van 
lotgenoten hoort en de erkenning 
dat je niet de enige bent die deze 
aandoening heeft. Lotgenotencon-
tact via de patiëntenvereniging is 
er op vele fronten; via social media, 
de website, tijdens lotgenotencafés 
en tijdens voorlichtingsbijeenkom-
sten en symposia. Daarbij ontstaan 
ook vriendschappen voor het leven. 
Alleen een ervaringsdeskundige 
begrijpt je zoektocht en alleen een 
lotgenoot mag tegen je zeggen ‘nu 
even niet meer klagen, kijk eens wat 
je nog wel kunt!’

Daarnaast wil je dat de patiën-
tenorganisatie je belangen verte-
genwoordigt bij hulpverleners en 
zorgverzekeraars. Als individu kun je 
natuurlijk nooit bereiken wat een pa-
tiëntenorganisatie die namens velen 
spreekt, wél kan. En dat verwacht 
je als patiënt ook. Dat ze daar de 
kennis hebben die bij jou als patiënt 
ontbreekt en dat ze dat voor het wel-
zijn van de patiënt gebruiken. Als pa-
tiëntenorganisatie kun je dan alleen 
maar heel blij zijn met een initiatief 
als de Patient Academy, die onmis-
bare ondersteuning verleent bij het 
vergaren van die kennis. 
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Toen ik in 2014 de voorzittersfunctie 
van NLNET aanvaardde, was ik op het 
terrein van de zorg een betrekkelijke 
leek. Het was noodzakelijk hier ver-
andering in te brengen. Daarom heb 
ik aan vrijwel alle bijeenkomsten van 
de Patient Academy deelgenomen. 
Vele onderwerpen kwamen voorbij, 
alle gericht op de zorg, de positio-
nering van patiëntenorganisaties, de 
functie van het Zorginstituut, veran-
dering in wetgeving, gevolgen van 
politieke besluitvorming en verster-
king van het bestuurlijke vermogen 
van patiëntenorganisaties.

In het bijzonder is mij bijgebleven de 
bijeenkomst waarin het Manifest van 
2012 werd aangehaald, toen het ging 
om de positie van de patiënt. Vele ke-
ren kwam dit thema zijdelings aan de 
orde, maar nu ging het specifiek om 
de vraag of vanuit de patiëntenbewe-
ging politieke beïnvloeding mogelijk, 
dan wel wenselijk zou zijn. De inspi-
ratie, verbondenheid en het concre-
te resultaat van die bijeenkomst was 
van grote betekenis. ‘De stem van de 
Patiënt gehoord’ werd in een petitie 
aan de Tweede Kamer aangeboden 
en de Vaste Kamercommissie heeft 
er zijn voordeel mee gedaan.
Als één ding duidelijk is geworden, is 
het de achtergebleven positie van de 
patiënt in het Nederlandse gezond-
heidszorgsysteem. Patiëntenorgani-
saties bestaan veelal uit vrijwilligers. 

Zij kunnen aan kracht winnen door 
zich organisatorisch te professio-
naliseren; de zorgverleners in al hun 
verscheidenheid zullen - meer dan 
tot nu gebeurt - de patiënt centraal 
moeten stellen; verzekeraars zullen 
de patiënten meer een medebepa-
lende positie moeten geven; de po-
litiek dient de positie van de patiënt 
wettelijk te verankeren.

Leo van der Ark,
oud-voorzitter NLNET en 
mede-penvoerder 2de Manifest

Het zijn deze inzichten en conclu-
sies die het gevolg zijn van mijn par-
ticipatie in de Patient Academy. En 
deze zijn bijzonder waardevol voor 
de ontwikkeling van onze patiënten-
organisatie. Ik heb mede hierdoor 
mijn medebestuurders kunnen inspi-
reren. Een groeiende en bloeiende 
patiëntenorganisatie is het gevolg. 

“Inspiratie en 
verbondenheid 

tijdens 
bijeenkomsten”
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Wall of 
fame

‘08
Eerste bijeenkomst 
Patient Academy:
HTA, Health Technology 
Assessment

‘09
Eerste Curriculum: 
Gezondheidseconomie

Belangrijke 
thema’s in de 
afgelopen 10 jaar 
waren:

• Health Technology 
Assesment (HTA)

• Marktwerking in de 
zorg

• Wetgeving

• Fondsenwerving en 
crowdfunding

• Effectieve 
communicatie

• Lobbying

• Belangenbehartiging;
ontwikkelen van een 
business case

• Kwaliteit en
transparantie van zorg

• E-health

• Shared decision 
making

• Zelfmanagement
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Symposium:
Doelmatigheid en de patiënt 
o.l.v. Erica Terpstra

Online platform:
Start online platform 
patientacademy.nl en 
nieuwsservice voor leden

Tweede Curriculum:
Marktwerking in de zorg

‘10
Symposium: 
Marktwerking en de 
patiënt o.l.v. Maria 
Henneman

Masterclass:
Met Ab Klink

‘11
Vier thema-
bijeenkomsten
Selectieve zorginkoop: 
kansen en bedreigingen 
voor de patiënt

Belangenbehartiging bij 
de zorgverzekeraar en in 
verkiezingstijd

Hoe overleef je als 
patiëntenorganisatie; 
binden en boeien

Belangenbehartiging bij de 
zorgverzekeraar: hoe kom ik 
aan tafel?

‘12
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Eerste Haagse 
bijeenkomst met 
Kamerleden

Eerste lustrum 
symposium
Diagnose 2025: 
over de toekomst 
van de Nederlandse 
gezondheidszorg

Aanbieden 
manifest
‘Een meedenkende patiënt 
is een goedkope(re) patiënt’ 
aan de Tweede Kamer

Masterclass:
Met Wim van der Meeren, 
voormalig CEO van 
zorgverzekeraar CZ

‘13
Frequentie van het aantal 
bijeenkomsten wordt 
verhoogd van 4 naar 6 
bijeenkomsten per jaar.

50 patiëntenorganisaties, waaronder de Borst-
kankervereniging Nederland, MS Vereniging 
Nederland, Nierpatiënten Vereniging Nederland 
en Schildklier Organisaties Nederland bieden 
namens meer dan 1.000.000 patiënten het 
manifest ‘Een meedenkende patiënt is een goed-
kope(re) patiënt’ aan,  aan de Tweede Kamer.

Nieuw 
curriculum: 
Effectieve 
belangenbehartiging en 
patiëntenparticipatie

‘14
Masterclass 
Lucien Engelen
verbonden aan het 
Radboud UMC en het 
Radboud REshape Center

‘15
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Our Future Health 
Patient Academy 
onderdeel van het 
Programma Our Future 
Health

Mens Medicijn & 
Maatschappij 
Patient Academy is 
onderdeel van Mens 
Medicijn & Maatschappij, 
uitgegeven door de 
Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen

Bijeenkomst VWS 
E-Health bijeenkomst 
met Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport

Aanbieden Petitie:
‘PatiëntenPerspectief2021’ 
aan de Tweede Kamer

‘16 ‘17
Patient Academy 
opgenomen in EFPIA 
Collaboration Guide

Nominatie:
Nominatie Patient Academy 
voor Eye for Pharma Award

ReShape:
Start Pilot onderzoek 
ReShape patiënteninput voor 
digitale zorg

Tweede lustrum

‘18

Petitie van ca. 80 patiëntenorganisaties namens 
5 miljoen mensen met een aandoening. Concrete 
voorstellen om de positie van patiënten (orga-
nisaties) nog beter aan te laten sluiten bij de tot-
standkoming van nieuw patiënten- en zorgbeleid.
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Marga Allin,
Oogvereniging Nederland

“De Patient Academy 
versterkt de kracht van 
patiëntenorganisaties. 
Wij krijgen informatie 
over interessante on-
derwerpen en denken 

mee over relevante 
ontwikkelingen in de 

zorg. Hierdoor zien de 
beroepsgroepen en 

verzekeraars ons meer 
als een belangrijke 
gesprekspartner en 
ontstaat er een drie-
eenheid. Dit is mede 

het resultaat van 10 jaar 
Patient Academy!”
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Hans Ploegmakers,
Stichting Tubereuze Sclerosis 
Nederland

“Voor mij waren het 
steeds inspirerende 
bijeenkomsten; een 

moment van reflectie. 
Ik heb er veel van 

geleerd en heb collega-
bestuurders/vrijwilligers 

ook weer kunnen voeden 
met ideeën en best 

practices. Wat daarbij 
hielp was de mooie 

locatie, de bekwame 
en gedreven inleiders 

en de enthousiaste 
ondersteuning van Maria 

Henneman.” 

Joyce, de dochter van Hans Ploegmakers, 
heeft Tubereuze Sclerosis.
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Johan de Graaf,
voorzitter Nederlandse Hypofyse Stichting
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Patient Academy opent deuren en 
helpt als springplank naar politiek 
Den Haag

Waar haal je als patiëntvertegenwoordiger je informatie? 
Dat is de grote vraag. In het vijfde jaar na mijn diagnose 
van een hypofyseaandoening, kreeg ik van mijn inmiddels 
voormalige werkgever de tip om mij te oriënteren op de 
wereld van patiëntenorganisaties. Zo kwam ik in 2012 op 
het spoor van de Patient Academy. 

Bron van informatie en inspiratie
Er ging een wereld voor mij open. De Patient Academy is 
een bron van informatie en de themadagen zijn inspire-
rend en leerzaam. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig 
en het programma is slim opgebouwd zodat er altijd vol-
doende gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen met 
andere patiëntvertegenwoordigers. Hoewel wij als pa-
tiëntenorganisatie een deel van ons beleid goed in kun-
nen vullen, zijn er ook terreinen waar we minder ervaring 
mee hebben. 

Zeker in het begin was het voor mij prettig om van col-
lega’s te horen hoe zij zaken aanpakken en specifieke 
vraagstukken benaderen. Bij alle patiëntenverenigingen 
is er behoefte aan informatie; je wil weten hoe dingen 
werken. En daarnaast helpen de bijeenkomsten je om be-
paalde vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt als 
patiëntvertegenwoordiger. De diverse contacten die ik 
in de afgelopen jaren heb opgedaan, hebben bovendien 
tot interessante samenwerkingen geleid. Inmiddels ben 
ik als patiëntvertegenwoordiger betrokken bij Endo-ERN1 

“De Patient Academy biedt je 
de mogelijkheid om over de 

schutting te kijken - en juist dan 
kun je van elkaar leren.”

en ben ik vrijwilliger bij de Europese koepelorganisatie 
Eurordis2; een zeldzame aandoening houdt immers niet 
op bij de grens! 

Zelf een business case schrijven
Mijn vuurdoop bij de Academy was de presentatie van 
een business case voor de deelnemers en een tweetal 
vertegenwoordigers van zorgverzekeraars. Voorafgaand 
hadden we geleerd hoe je zo’n case schrijft, onderbouwt 
en presenteert voor bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of 
de politiek. 
Verschillende facetten kwamen daarbij aan de orde: 
waarom wordt een bepaald medicijn niet vergoed, hoe 
komt beleid tot stand en waar, wanneer en in welke vorm 
kun je als patiëntenorganisatie insteken? De feedback 
van de zorgverzekeraars maakte mij sterker. Ik weet nu 
hoe ik bij deze organisaties binnenkom! 

Politieke bijeenkomsten
Heel boeiend waren ook de zogenaamde politieke bij-
eenkomsten, met thema’s zoals veranderingen in wet- en 
regelgeving. De toelichting die we kregen van zorgverze-
keraars en van de Faculty over de rechten van patiënten 
was enorm waardevol. En hoe bijzonder is het als voor-
malig politica Erica Terpstra uitleg geeft over het traject 
dat voorafgaat aan nieuwe wetgeving en tips geeft over 
de momenten waarop je als patiëntvertegenwoordiger je 
stem kunt laten horen? Erg leerzaam, en het zorgt ervoor 
dat je op een zeker moment zelf de weg vindt in politiek 
Den Haag. Dat heb ik dan inmiddels ook een paar keer 
gedaan.
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Pleidooi geschreven voor de Minister
Zo wilde ik de minister van VWS duidelijk maken dat door 
de overheveling van groeihormonen van de stadsapo-
theek naar de ziekenhuisapotheek bepaalde patiënten 
in de knoop kwamen. Dit had met name betrekking op 
logistieke vraagstukken (ophalen van de medicatie in het 
ziekenhuis) en de ongewenste wisselingen van het merk. 

Persoonlijk advies van Faculty
Facultylid Marie-Hélène Schutjens heeft mij geweldig ge-
holpen om dat verhaal duidelijk over de bühne te bren-
gen. Op haar advies en met haar input hebben we op één 
A-4tje een pleidooi geschreven waarin we duidelijk de 
wens van de patiënt centraal hebben gesteld in de vorm 
van de drie P’s: Pluriformiteit, Productbeschikbaarheid, 
Praktisch. Heel herkenbaar en bovendien heel gemakke-
lijk toe te lichten. De verrassing was groot toen vervolgens 
in de brief aan de Tweede Kamer deze P’s terugkwamen. 
Een duidelijk blijk hoe effectief het persoonlijk advies van 
de Faculty kan zijn voor een patiëntenvereniging. 

Punt op de agenda in de politiek
Inmiddels heeft de minister de Tweede Kamer al twee 
keer over dit onderwerp geïnformeerd. Eén van de partij-
en uit het werkveld is gevraagd invulling te geven aan een 
oplossing van de knelpunten. Helaas is de praktijk dat wij 
nog steeds wachten op de definitieve oplossing, maar de 
infrastructuur staat en we kunnen terugvallen op de brief 
van de minister aan de Kamer. De oplossing is nabij, maar 
het kost tijd.

Laagdrempelig platform
Ik ben ervan overtuigd dat de behoefte aan de Patient 
Academy blijft. Nog altijd laten andere organisaties, die 
daarvoor nota bene gesubsidieerd worden, mogelijkhe-
den liggen. Toegegeven, gelukkig zijn er Europese initia-
tieven als Eurordis of Eupati die veel doen aan educatie, 
maar laagdrempelig en vrijblijvend zijn deze initiatieven 
niet. De Patient Academy is dat wel en faciliteert het zo 
belangrijke ‘netwerken’. Daarnaast biedt PGO-support 
gelukkig ook de nodige cursussen voor patiëntverte-
genwoordigers aan. Het ministerie van VWS streeft naar 
meer samenwerking tussen organisaties. Het is in dat 
licht wel bijzonder dat dit juist vanuit de farmaceutische 
industrie belangeloos geïnitieerd wordt. Al tien jaar lang!  

1. Endo-ERN: Het Europese Referentie Netwerk voor Zeldzame Endocriene 
Aandoeningen (www.endo-ern.eu)

2. Eurordis: Koepelorganisatie voor Europese patiëntenorganisaties voor 
zeldzame aandoeningen (www.eurordis.org)



31

Ons
Doel

Novartis heeft de Patient 
Academy in 2008 opgericht om 

patiëntenorganisaties te ondersteunen 
in hun rol als ‘marktpartij’ in het 

Nederlandse gezondheidszorgsysteem. 

Dit wordt bereikt door:
• het faciliteren van kennis-

overdracht  
• het vergroten van de eigen 

competenties 
• het uitwisselen van onder-

linge ervaringen van patiënt-
vertegenwoordigers 

• het opdoen van ervaring
• discussies met diverse zorg-

partijen en zorgautoriteiten 
zoals artsen, ziekenhuizen, 
kenniscentra,  zorgverzeke-
raars, Zorginstituut Neder-
land en ZonMW.

Novartis Patient Academy 10 Jaar



Gerardine Willemsen,
voorzitter Nationale Vereniging 
ReumaZorg Nederland
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Een patiënt verwacht dat een pa-
tiëntenorganisatie zijn belangen 
goed vertegenwoordigt bij de diver-
se stakeholders. Om deze rol goed 
te kunnen vervullen, moeten wij 
kennis van zaken hebben, samen-
werken met relevante partijen in het 
zorgveld en betrouwbare informatie 
geven. De Patient Academy helpt 
ons daarbij. 

Naast het vergaren van kennis doen 
wij er altijd veel nieuwe ideeën 
op. De interactieve workshops en 
masterclasses gaan over relevante 
thema’s. Iedere bijeenkomst is inhou-
delijk sterk en je krijgt altijd heldere 
tips. Zo heeft de themabijeenkomst 
over ‘communicatie en media’ ons 
geholpen bij het ontwikkelen van 
een nieuwe campagne. De bijeen-
komsten zijn heel laagdrempelig en 
het is prettig om collega’s van ande-
re organisaties te ontmoeten en van 
elkaar te leren. 
Handig is ook dat we gebruik kunnen 
maken van het online platform en de 
dagelijkse nieuwsservice en nieuws-
alerts. Deze zorgen dat we op de 
hoogte blijven over actuele zaken in 
de gezondheidszorg. 

“Nieuwe 
ideeën 

opdoen”
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Wij zijn ambassadeur van het brede 
overzicht 

Het moment waarop ik voelde dat ik iets kon én wilde 
betekenen voor de patiëntenvereniging, was toen ik zelf 
melanoompatiënt werd. Ik was 34 jaar, had net het eerste 
medische traject doorlopen en was daar eigenlijk heel 
ontevreden over. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe je 
onderhevig bent aan de willekeur van het systeem. 

Het was echt bizar. Hoewel mijn huisarts de kenmerken 
had moeten zien van een niet-normale moedervlek, con-
stateerde ze dat er niets aan de hand was en stelde mij 
gerust. Ik mocht zelf kiezen of ik een doorverwijzing wilde 

Koen van Elst,
patiënt en voorzitter 
Stichting Melanoom

voor de dermatoloog. Gelukkig heb ik dat gedaan. Toen 
bleek dat ik vier weken op een afspraak moest wachten, 
ben ik ontploft! Dat hielp niet; ik moest wachten omdat 
de huisarts had aangegeven dat er geen reden was voor 
paniek. De dermatoloog vermoedde echter wel dat het 
een melanoom was en zelfs zo ernstig dat deze diezelfde 
week nog moest worden verwijderd! Mijn voorgevoel 
bleek dus te kloppen.

Vroege detectie van levensbelang
Mijn situatie was geen incident en geeft precies weer 
waar het aan schort: een gebrek aan kennis bij huisartsen 
om melanomen te herkennen. Terwijl vroege detectie 
juist van levensbelang is. Ik besefte ook dat ik natuurlijk 
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niet de enige was die gewoon naar huis werd gestuurd. Ik 
liet het er niet bij zitten, maar hoeveel mensen doen dat 
wel? Er is dus een hoop voorlichtingswerk te verrichten, 
was mijn conclusie, waarop ik besloot mij als vrijwilliger 
aan te sluiten bij de Stichting Melanoom.  

Gebrek aan kennis bij huisartsen
Inmiddels ben ik ruim twee jaar voorzitter en betrokken 
bij het landelijk beleid op het gebied van richtlijnen. Der-
matologen erkennen dat het kennisniveau bij huisartsen 
onder de maat is. Om de bewustwording daarover te 
stimuleren, hebben wij in 2017 zelfs als stichting een 
financiële bijdrage geleverd voor een nascholing op dit 
gebied. Eigenlijk absurd natuurlijk dat een patiëntenor-
ganisatie een beroepsgroep sponsort om hun skills te 
verbeteren!    

Informatie op websites vaak achterhaald
De rol van een patiëntenorganisatie is groot. Als je alleen 
al kijkt naar wat er in korte tijd allemaal gebeurt op me-
disch gebied, dan is dat zeker voor een patiënt niet bij 
te houden. Behandeltrajecten worden steeds meer per-
soonlijk op maat, wetenschappelijke kennis neemt snel 
toe en het aantal trials explodeert. Hoewel je struikelt 
over de websites en andere bronnen met informatie, zien 
wij dat de informatie vaak al is achterhaald. 

Onze vrijwilligers zijn gedreven 
Het is ook bijna ondoenlijk voor andere partijen om de 
actuele kennis op peil te houden. Wij kunnen dat als 
patiëntenorganisatie wel, omdat wij enorm gedreven zijn 
en maar met één ding bezig zijn: melanoom. Onze vrij-
willigers zijn vooral jonge mensen die zelf de dood in de 
ogen hebben gekeken, of familieleden en vrienden van 

“Ik heb aan den 
lijve ondervonden 
hoe je onderhevig 

bent aan de 
willekeur van het 

systeem.”

mensen die melanoom hebben of eraan zijn overleden. Zij 
beschikken over de specifieke kennis en vaardigheden 
die nodig zijn om dit werk te kunnen doen. Ook de Patient 
Academy draagt hieraan bij omdat het een interessante 
mogelijkheid biedt om jezelf verder te ontwikkelen, 
zorgsystemen te leren kennen en bijvoorbeeld te leren 
hoe medicijnen worden ontwikkeld.   

Er wordt naar ons geluisterd 
Geen enkele organisatie heeft er meer baat bij betrouw-
bare kennis te delen dan een patiëntenorganisatie. Dat 
zal nooit veranderen. Wat wij als patiëntenorganisatie 
in beweging zetten, is bewustwording van artsen en 
‘opvoeden’. Bijvoorbeeld door rondetafel-bijeenkomsten 
met dermatologen, medisch en chirurgisch oncologen, 
radiologen en verpleegkundig-specialisten. Ik ben blij dat 
we met hen aan tafel kunnen zitten en merk ook dat er 
naar ons geluisterd wordt. Als wij bijvoorbeeld zien dat 
zaken worden besloten op basis van gevoel en aannames 
over patiënten, dan kunnen wij ze overtuigen als dit niet 
klopt. Waar een specialist zijn aanpak benadert vanuit 
één hoek, zijn wij juist de ambassadeur van het brede 
overzicht.

Top-3 op gebied van patiënten-emancipatie
Misschien ben ik soms een beetje kritisch, maar als ik mijn 
collega’s in Europa spreek dan besef ik dat wij eigenlijk 
heel ver zijn. Het subsidiëren van patiëntenorganisaties 
zoals bij ons gebruikelijk is, is niet vanzelfsprekend in an-
dere landen.  Op het gebied van patiënten-emancipatie 
staan wij naar mijn idee in de top-3 van Europa!

Samen met wetenschap onderzoek initiëren
Toch vind ik dat er veel te veel subsidiegeld naar niet-fun-
damenteel onderzoek gaat. Vijftig procent van deze 
‘patiënt-gefocuste’ onderzoeken is naar mijn idee niet 
relevant en niet in het belang van de patiëntengroep. Als 
zo’n onderzoeksvoorstel aan ons wordt voorgelegd en 
we zien de maatschappelijke waarde niet, dan steunen 
wij het om die reden niet. Het zou beter zijn als patiënten 
en wetenschap samen onderzoeken zouden initiëren. Dit 
zou de snelheid, productiviteit en vooral de relevantie van 
de wetenschapsketen vergroten. 
Om de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te brengen, 
wil Stichting Melanoom zich in de toekomst meer gaan 
richten op zorgverzekeraars. Zij hebben hier belang bij 
omdat het kosten bespaart. Op dit moment heb ik er nog 
te weinig middelen voor, maar ik heb plannen om hier ooit 
de boer mee op te gaan. 
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“Het is voor patiënten en vereni-
gingen vandaag de dag een hele 
uitdaging om de weg te vinden in 
de complexe omgeving van het 
Nederlands zorgstelsel. Met mijn 
inhoudelijke bijdragen aan de 
Patient Academy, heb ik getracht 
de informatiekloof enigszins te 
dichten. De Patient Academy is 
voor mij een belangrijk platform 
(geweest) om mijn kennis van en 
ervaring met het Nederlandse 
zorgstelsel te delen, met als doel 
patiëntenorganisaties een krach-
tig(er) geluid te geven.”

Paul van den Broek
BS Health Consultancy

Sprekers
aan het 
woord
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“Met veel genoegen heb ik en-
kele workshops begeleid over 
zorginkoop en business cases. Ik 
was iedere keer onder de indruk 
van de professionele organisatie 
en de enthousiaste, actieve deel-
name van de aanwezigen. Patient 
Academy: van harte gefeliciteerd, 
op naar de volgende 10 jaar!”

“Ik heb jarenlang voor en met 
patiëntenorganisaties mogen 
werken. Goede en actuele kennis 
van het Nederlandse zorgstelsel 
en ontwikkelingen daarin zijn 
een absolute vereiste voor het 
adequaat kunnen behartigen van 
patiëntenbelangen. De Patient 
Academy draagt bij aan het 
vergroten van deze kennis en is 
daarom onmisbaar. Ik heb mijn 
steentje altijd met veel plezier 
bijgedragen.”

Mark Lenssen
ML Zorgadvies

Nicole Kien
LS&H Lawyers
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“Ik vind het een zorgelijke 
ontwikkeling dat de mensen 
voor wie en van wie de zorg 

is, een belangrijk deel van de 
zeggenschap over de zorg zijn 

kwijtgeraakt.”

De positie van de Nederlandse
patiëntenbeweging

Een van de hoogtepunten in de afgelopen tien jaar was 
voor mij het opstellen van het Manifest ‘Patiënten-
Perspectief 2021, de stem van de patiënten en hun or-
ganisaties gehoord’, samen met de deelnemers van de 
Patient Academy en een aantal patiëntenorganisaties. Dit 
gebeurde ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkie-
zingen van 2017 met als doel de positie van Nederlandse 
patiëntenverenigingen in de kabinetsperiode 2018 - 2021 
te versterken.

Teleurstellend
We hebben de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer 
en kregen lovende woorden van de dames en heren politi-
ci, want ‘natuurlijk staat de patiënt centraal’. Toch was het 

eindresultaat teleurstellend want in het regeerakkoord 
was geen enkel woord te lezen over de positie van de 
patiëntenverenigingen. Ook de nieuwe subsidieregeling 
voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties van de 
drie bewindslieden van VWS blinkt helaas niet uit door 
visie op de taak en positie van de patiëntenbeweging als 
de belangrijkste stakeholder in het spel tussen overheid, 
industrie, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Buitenparlementaire actie
De aandacht vóór en na de verkiezingen in 2017 ging 
vooral uit naar de bijna twee miljoen euro voor de ou-
derenzorg. Een actie die geheel en al de verdienste is 
van twee verontruste burgers en hun ‘Manifest: scherp 
op ouderenzorg’. Een actie die mijns inziens aantoont 
dat een buitenparlementaire manier van werken op dit 
moment meer politiek effect heeft dan het traditionele 
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Cees Smit,
Facultylid en schrijver

Fotografie: Gonnie Beers-Herfst
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“Er is behoefte 
aan zo’n lange 
termijn aanpak 

en visie-
ontwikkeling.”

polderen. Maar het betekent vooral dat de Nederlandse 
patiëntenbeweging weer aan de zijlijn staat, terwijl het 
juist ‘de derde partij’ zou moeten zijn. Het lijkt erop dat 
het beleid nog steeds vooral wordt bepaald door zorg-
verzekeraars en de overheid. Ik vind het een zorgelijke 
ontwikkeling dat de mensen voor wie en van wie de zorg 
is - de burger, de patiënt, de arts, de verpleegkundige en 
andere (para-)medische hulpverleners - een belangrijk 
deel van de zeggenschap over de zorg zijn kwijtgeraakt.

Meer samenwerking met alle partijen 
Ter voorbereiding op een volgend kabinet pleit ik voor 
samenwerking; een kenmerk van onze samenleving dat 
de afgelopen jaren naar mijn idee veronachtzaamd is. 
Voor de patiëntenbeweging betekent dit samenwerken 
met álle relevante partijen: zorgaanbieders, zorgverzeke-
raars, overheid en bedrijfsleven en universiteiten voor het 
broodnodige onderzoek. Het doel van samenwerking met 
al die verschillende partijen, in wisselende constellaties, 
is de zeggenschap over de zorg terug te krijgen. Zorg-
verleners zijn de natuurlijke bondgenoten van de patiënt; 
onderzoek en innovatie kunnen ons verder helpen.  

Platform Patiënt en Industrie in nieuw jasje gieten
Voor de samenwerking met het bedrijfsleven, de Science 
Parken, de universiteiten, en vooral de farmaceutische 
industrie, is het van belang dat de rol van patiëntenor-
ganisaties gerespecteerd wordt. Als ons land privaat-pu-
blieke samenwerking aanmoedigt, dan moeten de 
spelregels goed geregeld worden in een gedragscode. 
Voor Europa is dat door het European Patients’ Forum 
(EPF) en EFPIA al gerealiseerd. Voor Nederland verdient 
het aanbeveling het ooit bestaande Platform π, Platform 
Patiënt en Industrie uit de kast te halen en in een nieuw 
jasje te gieten. Voor de Nederlandse patiëntenbeweging 
is dit vooral nodig om weer op een serieuze manier aan 
tafel te komen in de gesprekken over toelating, prijs en 
beschikbaarheid van geneesmiddelen.  

Gezondheidszorg op Europese politieke agenda 
Gezondheidszorg is momenteel nog vooral een onder-
werp waarover landelijke overheden zelf beslissen. In 
2017 bleek uit de scenario-studie die voorzitter Juncker 
van de Europese Commissie presenteerde, dat gezond-
heidszorg en met name publieke gezondheidszorg vrijwel 
niet voorkwam in lijstjes over ‘meer of minder’ Europa. 

Na scherpe protesten van zowel het European Patients’ 
Forum (EPF) als de European Public Health Alliance 
(EPHA) lijkt het er voorlopig op dat dit onderwerp terug 
is op de Europese politieke agenda. Maar dit zal vooral 
moeten blijken als uitkomst van de komende Europese 
verkiezingen in 2019.

Europese netwerken van expertcentra
De Nederlandse patiëntenbeweging en vooral dat deel 
dat zeldzame ziekten vertegenwoordigt, is al intensief 
bezig met de Europese politiek. Dat gebeurt in de vorm 
van Europese netwerken van expertcentra en een sterke 
lobby van met name Eurordis, de Europese organisaties 
van mensen met zeldzame ziekten. Eurordis pleit voor 
harmonisering van dossiers rond toelating en vergoeding 
van geneesmiddelen. Dit pleidooi moet ook in eigen land 
(in een publieke omgeving) veel sterker naar voren komen 
in discussies over geneesmiddelenproductie en -prijs en 
de eventuele aanpassing van patenten.  

Het belang van de Novartis Patient Academy
De afgelopen tien jaar hebben de discussies binnen 
de Novartis Patient Academy duidelijk gemaakt dat er 
behoefte is aan zo’n lange termijn aanpak en visie-ont-
wikkeling. De komende vijf jaar zal de discussie echter 
verbreed moeten worden in samenwerking met andere 
farmaceutische bedrijven en vooral de andere belang-
hebbende partijen in deze discussie: de overheid, de 
zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. 
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Onze
Ambitie
De ambitie van de Academy is het 

stimuleren van duurzame innovatieve 
samenwerkingsverbanden tussen 

patiëntenorganisaties, zorgpartijen en 
zorgautoriteiten. 

Iedere organisatie die zich bezighoudt 
met patiëntenbelangen kan gebruik 

maken van de Patient Academy.

Novartis Patient Academy 10 Jaar
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“Mensen met 
passie raken 
mij, dus dan zit 
je bij de Patient 
Academy goed.”

1 

2

Tien jaar geleden nam 
Novartis het initiatief voor 
de Patient Academy en werd 
u gevraagd om deel uit te 
maken van de Faculty. Wat 
motiveerde u?
Ik vond het meteen een goed initiatief. 
Het was duidelijk dat het nieuwe zorgstel-
sel consequenties had voor patiënten. Zij 
kregen een centrale rol terwijl er tegelij-
kertijd minder subsidie- en andere finan-
cieringsmogelijkheden waren om ze daar-
in te ondersteunen. Daarnaast was er bij 
de patiëntenorganisaties een begrijpelijke 
kennisachterstand en gebrek aan ervaring 
met de nieuwe rol. De Patient Academy 
speelde daar heel goed op in. 

Wat houdt uw rol in?  
Het is een mix. Ik denk als lid van de Facul-
ty mee over de opzet van een programma, 
de inhoud en sprekers.  Vanuit mijn functie 
als jurist in de zorg, heb ik zelf ook presen-
taties gegeven over bepaalde juridische 
onderwerpen. Mijn ervaring als docent en 
als toezichthouder in diverse zorginstellin-
gen komt daarbij goed van pas. Het is daar-
naast inspirerend, de Facultyleden hebben 
diverse achtergronden en dezelfde drive 
om van de Patient Academy een succes te 
maken.

Hoe vaak komen de 
Facultyleden bij elkaar?

Ondanks de drukke agenda’s komen we 
gemiddeld zo’n drie keer per jaar bij elkaar 
en verder spreken we elkaar tijdens de bij-
eenkomsten.

3

10 

vragen 
aan Facultylid 
Marie-Hélène 
Schutjens



Hoe worden de thema’s van 
de bijeenkomsten bepaald?

Dat is een ‘organisch proces’. Inspiratie 
hiervoor zijn de actualiteiten en de vragen 
die leven bij de deelnemers. Omdat er con-
tinu nieuwe vertegenwoordigers van pa- 
tiëntenorganisaties bij komen en bepaalde 
thema’s relevant blijven, streven we naar 
een combinatie van ‘education permanen-
te’ en het agenderen van nieuwe onderwer-
pen. Het programma is altijd afwisselend 
door de drie elementen: kennisoverdracht 
door experts, het trainen van praktische 
vaardigheden en netwerken. 

Welke thema’s heeft u 
aangebracht?

Thema’s die te maken hebben met hele ba-
sale vragen zoals: hoe zit het zorgstelsel in 
elkaar? Wat zijn de rechten en plichten van 
alle partijen in het zorgveld? Waar heeft 
een patiënt recht op? Hoe kan een pa- 
tiënt of een patiëntenorganisatie inspraak 
hebben? Waar moet ik zijn en hoe pak ik 
dat aan? Je kunt pas een goede gespreks-
partner en dus een effectieve patiëntver-
tegenwoordiger zijn, als je een fundament 
aan kennis en vaardigheden hebt. Meestal 
zitten er aan de andere kant van de tafel 
mensen van organisaties die wat dat be-
treft een voorsprong hebben. Ik vind het 
belangrijk dat die afstand kleiner wordt. 

Patiëntenorganisaties kunnen 
u ook consulteren. Kunt u 
voorbeelden noemen? 

Wij leggen uit aan leden wat hun rechten 
zijn en waar ze wel en niet mee akkoord 
hoeven te gaan, bijvoorbeeld als het gaat 
over het wisselen van geneesmiddelen. 
Ook helpen wij patiëntenorganisaties om 
zich inhoudelijk, goed beargumenteerd, 
voor te bereiden op gesprekken met zorg-
verzekeraars en beleidsmakers. Daarnaast 

ondersteunen we patiëntenorganisaties als 
ze vastlopen in trajecten met bijvoorbeeld 
zorgverzekeraars. En we helpen soms ook 
patiëntenorganisaties waarvan de leden 
van het kastje naar de muur worden ge-
stuurd, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar 
zorgverzekeraar en weer terug, of een be-
paalde behandeling niet krijgen. 

 
Waar bestaat uw advies uit?
Dat is altijd gebaseerd op samenwerking, 
waarbij de patiëntenorganisatie zelf de 
regie heeft en een uiterst belangrijke rol 
vervult. Mijn bijdrage is veelal sparren en 
juridisch advies over hoe zaken in elkaar 
steken. Samen halen we de juiste feiten en 
argumenten boven tafel, zetten dat op pa-
pier en vervolgens kijken we hoe, wanneer 
en naar wie het beste gecommuniceerd 
kan worden. 

Welke bijeenkomsten staan u 
het meeste bij?
De keren dat de aanwezigen écht in dis-
cussie gingen en er veel interactie was. 
Persoonlijk zal ik nooit vergeten dat ik 
op het eerste lustrum een verhaal hield 
waarbij ik terugkeek op de eerste vijf jaar 
en vooruitkeek naar de toekomst.  Ik had 
daarin kort mijn vader genoemd, die toen 
al ernstig ziek was. Ik schoot vol omdat ik 
me op dat moment als dochter en mantel-
zorger ten volle realiseerde waaróm ik mij 
inzet voor de Patient Academy. En waarom 
het zo belangrijk is dat we ons best doen 
en blíjven doen voor de stem en positie 
van patiënten. 

Op welke momenten werd u 
echt geraakt? 

Vaak door de verhalen van patiënten en 
hun vertegenwoordigers. Ik bespeur bij 
mezelf dan een combinatie van emoties. 
Frustratie en verontwaardiging omdat de 

4
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10

Patient Academy mij bewust maakt van de 
ongelijkheid tussen enerzijds patiënten en 
hun organisaties en anderzijds degenen 
die over hun gezondheid, de kwaliteit ervan 
en de toegang daartoe beslissen. Maar ik 
heb ook hoop en bewondering door verha-
len over doorzettingsvermogen, solidariteit 
en kleine stappen voorwaarts.  Mensen 
met passie raken mij, dus dan zit je bij de 
Patient Academy goed. 

Blijft de Patient Academy 
nodig? 
Ik zie de ongelijkheid in positie 
niet snel veranderen. Er moet een 
cultuurverandering komen en dat gaat 
langzaam. Maar er is een oud Chinees 
spreekwoord dat zegt: ‘Het beste moment 
om een boom te planten was 20 jaar 
geleden. Het op één na beste moment 
is vandaag.’ We zijn tien jaar bezig, dus 
laten we hopen dat er over tien jaar wordt 
gezegd: wat goed dat er in 2008 een 
boom is geplant, want nu kunnen we de 
vruchten plukken. 
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Gert Jan van der Wilt,
Hoogleraar Health Technology Assessment
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen
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In de jaren dat ik lid was van de Adviescom-
missie Pakket (ACP) van het Zorginstituut 
heb ik te vaak mee gemaakt dat patiënten 
zich onvoldoende herkenden in de feiten 
waar pakketadviezen op werden gebaseerd. 
Vaak ging het erom dat er onvoldoende 
recht werd gedaan aan ervaringen van pa-
tiënten. Er bestaat in de zorgsector een ster-
ke neiging tot objectivering, kwantificering, 
en standaardisering. Ik begrijp dat, maar we 
moeten voortdurend goed opletten of het 
perspectief van de patiënt voldoende tot 
zijn recht komt. Ik denk dat een combinatie 
van kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
vaak nodig is om een goede inschatting 
te kunnen maken van de waarde van een 
medische behandeling. Ik heb destijds mijn 
medewerking verleend aan het opzetten 
van de Novartis Patient Academy, omdat 
ik vind dat we moeten leren nog beter te 
luisteren naar patiënten, en omdat ik vind 
dat we gezamenlijk moeten zoeken naar 
een betere basis voor pakketbeslissingen. 
De Patient Academy kan daarin een heel 
belangrijke rol vervullen. 

“We moeten 
leren nog 
beter te 

luisteren naar 
patiënten.”
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Onze 
Toekomst

Onze ultieme droom is dat 
de Patient Academy op den 

duur overbodig is, omdat alle 
patiëntenvertegenwoordigers hun 

rol optimaal kunnen vervullen in 
de driehoek met zorgverleners en 

verzekeraars.

Helma & Patricia

Novartis Patient Academy 10 Jaar
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Bijeenkomsten van de Patient 
Academy kunnen soms 
confronterend zijn

Hoe ik bij de Patient Academy verzeild ben geraakt? 
Vermoedelijk omdat iemand van een andere patiënten-
organisatie er enthousiast over sprak. Maar na die eerste 
keer, jaren geleden, heb ik geprobeerd geen enkele 
bijeenkomst te missen. Ze zijn leerzaam, inspirerend en 
soms ook confronterend! 

Uitdagingen
Iedere patiëntenorganisatie heeft zijn eigen problema-
tiek. Het maakt natuurlijk verschil of je een aandoening 
hebt waarover al van alles bekend is, of een ziekte waar-
voor nog geen medicijn of behandeling beschikbaar is; 
of die niet vergoed worden. Maar in de kern staan veel 
patiëntenorganisaties voor dezelfde uitdagingen. Patiën-
ten en hun familie moeten je weten te vinden. Je hebt 
een goede website nodig en misschien een magazine, 
en dus de middelen om daarin te investeren. Je bent de 
spreekbuis namens lotgenoten en daarvoor moeten de 
juiste voorwaarden zijn geschapen. Hoe bereik je dat? 
En hoe word je een serieuze gesprekspartner, waar vind 
je de juiste specialisten, bij wie kan je aankloppen bij de 
zorgverzekeraars of in de politiek? 

Van elkaar leren
Dat is waar de Patient Academy uitkomst biedt. De 
mensen van de Faculty denken over dat soort vragen 
na. Ze zoeken de meest geschikte inleiders voor een bij-

eenkomst over een bepaald onderwerp. Ook nodigen ze 
daarbij andere patiëntenorganisaties uit die al succesvol 
opereren en daarover een presentatie kunnen geven. En 
zo steken ze een middag in elkaar waarin we van elkaar 
en de experts kunnen leren.

Verrassende inzichten
De organisatie van zo’n bijeenkomst is perfect. Ze vinden 
plaats op een makkelijk bereikbare centrale locatie, vlak-
bij Utrecht Centraal.  Alles is goed voorbereid; er is koffie, 
er zijn koekjes, de gesprekleider leidt het onderwerp even 
in, stelt vragen en zet iedereen aan het werk. Nee, het is 
geen middag luisteren naar pratende hoofden en staren 
naar powerpoints. Er komen opdrachten en flipovers 
aan te pas. Hoe zou iedereen dit in zijn eigen organisatie 
oppakken? We spreken aan verschillende tafels in kleine 
groepen. We berichten kort terug met soms verassende 
inzichten. Na afloop is er dan nog een borrel met hapjes. 
Daar praat je nog even door met iemand die die middag 
interessante dingen zei, of met iemand die je eerder 
ontmoette. Je steekt er altijd wat van op.

Teveel bezig met eigen aandoening
Een voorbeeld van zo’n leerzame middag is die waarvoor 
inkopers zorg van enkele grote zorgverzekeraars waren 
uitgenodigd.  Wij zouden van tevoren oefenen wat we hen 
zouden willen vragen en na afloop evalueren. Het was mij 
al eerder opgevallen en nu kwam het bijzonder scherp 
naar voren: wij waren als patiëntenorganisatie vooral 
bezig met de eigen aandoening en zorgen. Daar ging 
het hoofdzakelijk over, terwijl we niet toekwamen aan 
het helder formuleren van vragen en aangeven wat wij te 
bieden hebben. Ik realiseerde mij dat we onszelf op die 
manier plaatsten in de positie van een verongelijkt kind; 
het Calimero-complex. Het was eenrichtingsverkeer, als-
of de gesprekspartner van niets wist. Misschien voelde 
hij zich wel in het beklaagdenbankje gezet. En nadat we 
zo zelf een wij-zij situatie hadden gecreëerd, voelden we 
ons na afloop niet serieus genomen. Dat bedoel ik met 
‘soms confronterend’. We krijgen een spiegel voorgehou-
den. Uiterst leerzaam. Onmisbare kennis en ervaring die 
ik niet graag had willen missen. Meteen toepasbaar in de 
dagelijkse praktijk. Zoals bij veel van de bijeenkomsten. 

Piet-Heijn van Mechelen,
erevoorzitter Apneuvereniging



50

“Ik ben ongelofelijk onder de 
indruk van het effect van de 

bijeenkomsten.”

Iedereen denkt mee in oplossingen
 
Het mooie van 10 jaar Patient Academy is dat de ambitie 
of hulpvraag van de patiëntenorganisaties volledig tot 
zijn recht is gekomen. De keren dat ik spreker was tijdens 
de themabijeenkomsten, kwam de behoefte naar voren 
om ‘opgeleid’ te worden binnen het gezondheidszorgsys-
teem. Patiëntenorganisaties wilden weten hoe ze zaken 
het beste konden aanpakken. Dat is ook echt uit de verf 
gekomen. 

Praktisch en actiegericht
Bij de Patient Academy wordt naar de volle breedte van 
een vraagstuk gekeken. Vaak hebben patiënten meerde-
re aandoeningen en de verbinding tussen de verschillen-
de patiëntenorganisaties is op zichzelf al sterk. Hierdoor 
krijgen mensen ook meer begrip voor elkaar; de aanpak 
van de ene organisatie, kan een inspiratie zijn voor de 
andere. De bijeenkomsten zijn praktisch en actiegericht. 
Er wordt niet alleen een verhaal verteld, maar vooral ook 
gekeken naar wat je ermee kan doen. De Patient 
Academy respecteert alle patiëntvertegenwoordigers in 
gelijke zin. Of het om grote of kleine patiëntenorganisa-
ties gaat, iedereen kan en mag oplossingen aandragen. 
 
Interactie 
De bezoekers van de bijeenkomsten zijn enorm gemoti-
veerd. Dat heb ik ook gemerkt bij mijn eigen presentatie 
over de toekomst van gezondheid en gezondheidszorg. Ik 
vertelde over de ontwikkeling van een platform waarmee 
patiënten en patiëntenverenigingen onderzoek kunnen 
doen. Aanleiding hiervoor was het gegeven dat slechts 
twee procent van de onderzoeksvragen van patiënten 
aan onderzoekers daadwerkelijk in een onderzoek terug-
komen. Vaak gaat het om vragen die tijdens een consult 

door tijdgebrek niet aan bod komen en keer op keer naar 
de achtergrond verdwijnen. Ook bij de onderzoekers 
zelf verdwijnen vragen soms ‘onder de streep’. Met onze 
technologie bieden wij een oplossing voor individuele pa-
tiënten en -organisaties om hun eigen onderzoeksvragen 
te definiëren. 
 
Test onderzoeksplatform 
Het platform waar we toen met elkaar naar keken en 
bespraken wordt nu bij de Patient Academy getest. 
Hierbij zie je het positieve effect van de inbreng van de 
verschillende aandoeningsgebieden en de motivatie om 
dit gezamenlijk op te pakken. Ik ben er trots op dat het 
platform dankzij al deze patiëntvertegenwoordigers tot 
stand is gekomen. 
 
Drijvende kracht
Het is geweldig dat Novartis de rol als initiatiefnemer en 
facilitator van de Patient Academy doorzet en daarmee 
zorgt dat belangrijke zaken geagendeerd en opgepakt 
worden. Zo’n drijvende kracht is noodzakelijk; dit werk is 
onmogelijk om erbij te doen voor een patiëntenorganisa-
tie die vaak afhankelijk is van vrijwilligers.
 
Opschalen voor andere landen
Met het oog op de toekomst van de Patient Academy zou 
ik adviseren ‘gooi nog wat kolen op het vuur’. De huidige 
digitale transformatie biedt allerlei middelen om ook op 
wereldschaal processen aan te keilen. Novartis heeft als 
wereldspeler de mogelijkheid om best practices uit 
Nederland op te schalen en toe te passen in andere lan-
den. Dat kan mijns inziens ook met de Patient Academy. 
Ik ben ervan overtuigd dat daar een basis voor is en weet 
dat andere Facultyleden er precies hetzelfde over den-
ken!   
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Lucien Engelen,
oprichter Radboud REshape Center



Wat een mijlpaal!

Mooie Reacties

waardevolle
informatie

Goed dat jullie met de Patient Academy zijn 
gestart en het hebben laten groeien tot iets 
wat gewoon door moet gaan.

Al sinds 2010 ben ik lid van de Patient Academy. De 
diversiteit aan onderwerpen hebben mij geholpen om 
mijn kennis te verbreden. Ook ben ik een trouw lezer van 
de aangeboden knipseldienst die mij 

biedt op het gebied van klinisch onderzoek. 

De bijeenkomsten over de digitalisering en de weg naar zelf-
management in de gezondheidszorg waren voor mij

eye openers.

- Hans Ploegmakers, Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland

- Marga Allin, Oogvereniging Nederland

- J.N.A. Meevers Scholte, patiëntenparticipant 
beoordeling klinisch onderzoek voor o.a. de Patiën-
tenfederatie, het KWF en de EORTC in Brussel.
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geweldige naam 
opgebouwd.

De Patient Academy heeft een 

Veel patiëntenorganisaties hebben de afgelopen tien jaar 
hun weg naar de Patient Academy weten te vinden.  

laagdrempelig

De Patient Academy is de mogelijkheid om 

uit de bubbel 
van de dagelijkse 
zorgen

Elkaar ontmoeten bij de Patient Academy is

van je patiëntenorganisatie te treden, je horizon 
te verbreden en een prima gelegenheid om te 
netwerken.

en door de opbouw van het programma is er voldoende 
gelegenheid elkaar te spreken. 

- Alida Noordzij, BijnierNET

- Johan de Graaf, Nederlandse Hypofyse Stichting

- Leo van der Ark, NLNet
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Faculty

• Mr. M.D.B. Schutjens, juridisch adviseur 
bij Schutjens & De Bruin, Universitair 
hoofddocente Farmaceutisch Recht Universiteit 
Utrecht en toezichthouder in diverse 
zorginstellingen

• Drs. C.J.C. Kalsbeek, projectleider en 
onderzoeker bij Curias: met zorg onderzocht

• Dr. C. Smit, coauteur boek ‘De macht van de 
patiënt’ (2015) en de ‘De zorg onze zorg; De 
patiënt aan zet’ (2018)

• Drs. M.M.A. Elemans, consultant Klant en 
Zorgmarkt, Coöperatie VGZ

Veel Dank!
Speciale dank aan alle 
patiëntenorganisaties voor 
hun bijdrage, betrokkenheid 
en vertrouwen! 
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Gastsprekers die een bijdrage 
leverden aan activiteiten van 
de Patient Academy
 
Alle sprekers van 
patiëntenorganisaties. 

Experts op het gebied van 
gezondheidszorg:

• H. de Goeij, voormalig Directeur-generaal VWS
• Drs. L. van Halder, voormalig directeur-generaal 

Curatieve Zorg (VWS)
• Prof. dr. A. Klink, voormalig minister VWS
• Drs. H. Kooijman, Hoofd Vergoeding en 

Financiële Arrangementen (VWS)
• Mr. drs. N.U.N. Kien, LS&H Lawyers
• Dr. M. van der Graaff, adviseur afdeling 

Zorgadvies Zorginstituut NL 
• J. Poot, beleidsadviseur van het 

Kwaliteitsinstituut 
• W. van der Meeren, voormalig voorzitter CZ
• Dr. K. Putters, in zijn voormalige rol als 

hoogleraar Beleid en sturing in de zorg aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

• L. Engelen, oprichter REshape Innovation 
Center Radboud Universitair Medisch Centrum 
Nijmegen

• P. van den Broek, BS Health Consultancy
• M. Lenssen, ML Zorgadvies
• M. Soeters, oprichter en mede-eigenaar van 

ZorgmarktAdvies
• N. Mussert, oprichter Stichting ZoBeter
• B. Ryssenaars, de Keuze Architecten
• Drs. Ph.J. Idenburg, auteur van de bestseller 

Diagnose 2025 en oprichter van Be Bright
• Prof. P. Iske, Chief dialogues officer en 

Professor Open Innovation and Business 
Venturing

• Diverse zorgverzekeraars: Achmea, VGZ, CZ, 
Menzis en De Friesland

• Diverse politieke partijen 

Wetenschappers:

• Prof. dr. C. Uyl-de Groot, hoogleraar Health 
Technology Assessment Erasmus Universiteit 
Rotterdam

• Prof. dr. Gert Jan van der Wilt, hoogleraar 
Health Technology Assessment Radboud 
Universitair Medisch Centrum Nijmegen

• Dr. P F.M. Krabbe, Faculteit Medische 
Wetenschappen UMCG

• Prof. dr. C. Hoyng, hoogleraar 
Maculadegeneratie  Radboud Universitair 
Medisch Centrum Nijmegen

• Dr. P.F.M Stalmeier, Health Evidence, sectie 
HTA Radboud Universitair Medisch Centrum 
Nijmegen

• Prof. dr. C. Hilders, directievoorzitter Reinier de 
Graaf Ziekenhuis Delft

• Drs. H. J. Smid, directeur ZonMw
• Dr. A. Maassen van den Brink, Universitair 

hoofddocent ErasmusMC, afdeling 
farmacologie 

• Dr. L. Visser ziekenhuisapotheker en universitair 
hoofddocent Farmaco-epidemiologie Erasmus 
MC

• Dr. J. Roeters van Lennep, vasculair 
geneeskundig internist Erasmus MC
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