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De Patient Academy is sinds 2008 succesvol in de ondersteuning van 
patiëntenorganisaties in hun rol als volwaardige professionele marktpartij binnen 
het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. In de Academy staan kennisoverdracht, 
het vergroten van de eigen competenties, het opdoen van ervaring en discussie 
centraal. 
 
Mede namens dit initiatief nemen patiëntenorganisaties actief hun rol op om het 
patiëntenbelang vorm en inhoud te geven in processen waar beleid wordt 
gevormd. Voorbeelden hiervan zijn het formuleren van criteria vanuit patiënten-
perspectief voor zorgstandaarden, het actief input leveren aan beoordelings-
processen voor geneesmiddelen en het participeren in regelingen voor het 
doeltreffend inzetten van geneesmiddelen. 
 
De Patient Academy voorziet in een modulair aanbod aangevuld met interactieve 
workshops over relevante thema’s die de patiëntenorganisaties zelf aandragen. 
Enkele ervaringsdeskundigen en kennisexperts, de Faculty, zien toe op de inhoud 
van het curriculum, adviseren in de aanpak en potentiële sprekers en treden 
desgewenst zelf als spreker op. De bijeenkomsten worden deskundig geleid door 
Maria Henneman. 
 
Dit initiatief wordt ondersteund door een online platform, 
www.patientacademy.nl. 
 
Als lid van de Patiënt Academy kunnen de Faculty leden via deze website worden 
geconsulteerd. 
 
Het toezicht houdende orgaan, de Faculty, bestaat uit deze leden: 
 
Prof. M.D.B. Schutjens, Juriste Schutjens ♦ De Bruin, universitair hoofddocente 
farmaceutisch recht 
Drs. C. Kalsbeek, Het Ondersteuningsburo  
Dr. C. Smit, Patient advocate 
Drs. M.M.A Elemans, Consultant Klant en Zorgmarkt, Coöperatie VGZ  
 
Inmiddels hebben zich bijna 200 leden van patiëntenorganisaties bij dit initiatief 
aangesloten. 
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Belanghebbenden die meegewerkt hebben aan activiteiten van de Patient Academy 
gedurende de afgelopen zeven jaar: 
 
Anoeska Mosterdijk (VWS), in haar voormalige rol van Hoofd afd. Vergoeding en 
Doelmatigheid van het Ministerie  
 
Leon van Halder, voormalig Dir. Gen. Curatieve Zorg (VWS) 
 
Ab Klink, voormalig minister VWS 
 
Huib Kooijman, kwartiermarker organisatie prijsarrangementen geneesmiddelen 
(VWS) 
 
Nicole Kien, Stichting EGV 
 
Martin van der Graaff, adviseur afdeling Zorgadvies Zorginstituut NL  
 
Jeroen Poot, beleidsadviseur van het Kwaliteitsinstituut 
 
Wim van der Meeren, voorzitter CZ 
 
Kim Putters, in zijn voormalige rol als Hoogleraar Beleid en sturing in de zorg 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
 
Lucien Engelen, directeur REshape Innovation Center Nijmegen 
 
Diverse zorgverzekeraars  

Achmea, VGZ, CZ, Menzis en De Friesland 
   
          Diverse politieke partijen  

 
 Diverse Wetenschappers  

Dr. Carin Uyl – de Groot, hoogleraar HTA Erasmus MC  
Prof. Gert Jan van der Wilt, hoogleraar HTA UMC St Radboud  
Prof. Marie-Helene Schutjens, bijzonder hoogleraar Farmaceutisch recht  
Dr. Paul F.M. Krabbe Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG   
Prof. Carel Hoyng, hoogleraar Maculadegeneratie UMC St Radboud  
Drs. H.J. Smid, directeur ZonMw 

 
De volgende thema’s stonden centraal:  
 

o Gezondheidseconomie en aantonen doelmatigheid 
o Besluitvorming over pakketsamenstelling 
o Marktwerking in de zorg; deelmarkten en ontwikkelingen binnen 

deze deelmarkten. A- en B-segment, transparantie, prestatie-
bekostiging, selectieve zorginkoop en ketenzorg 

o Marktwerking en overheveling van extramurale geneesmiddelen 
naar het ziekenhuisbudget 

o Wetgeving 
o Fondsenwerving en crowdfunding 
o Effectieve communicatie 
o Stem in de politiek laten horen 
o Belangenbehartiging; ontwikkelen van een business case 
o Kwaliteit en transparantie van zorg 
o E-health 


