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Wanneer ziekenfondsgegevens  
bijdragen tot academisch onderzoek

Van patiënten ‘patiënt-experten’ maken dankzij professionele begeleiding, dat is 
de missie van het nieuwe Patient Expert Center (PEC). Want de stem van de patiënt 
is essentieel bij discussies over onze gezondheidszorg. “Dit is een mooie kans om 
de patiënt centraal te plaatsen in ons gezondheidssysteem”, zegt Maarten Peeters, 
expert Vertegenwoordiging bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Patiënten hebben tonnen exper-
tise. Alleen hebben ze professionele 
begeleiding nodig om hun ervarin-
gen volop te laten weerklinken en te 
vertalen naar beleidsinzichten om 
onze gezondheidszorg te verbeteren. 
Daar wil het recent opgerichte Patient 
Expert Center (PEC) nu werk van 
maken. “De ervaringen met hun ziekte 
zijn op zich al heel veel waard, maar 
dankzij extra opleidingen kunnen 
patiënten hun potentieel pas echt 
ten volle benutten”, vertelt Maarten 
Peeters, expert Vertegenwoordiging 
bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 
“Concreet zal het PEC alle mogelijke 
opleidingen voor patiënten bunde-
len. Zo is het mogelijk om een flexi-
bel opleidingstraject op maat uit te 
stippelen voor patiënten die graag 
patiënt-expert zouden worden. Zo’n 
traject zou ongeveer drie maanden 
duren. Het PEC geeft die opleidingen 
dus zelf niet, maar coördineert deze 
begeleiding en volgt het traject van de 
patiënten ook nauwgezet op.”

Lotgenotengroepen, klinische 
proeven, … 

En wat als iemand na die drie maan-
den een patiënt-expert is? Wat zal hij 
of zij dan concreet doen? “Enerzijds 

kunnen patiënt-experten een belang-
rijke rol spelen naar andere patiënten 
toe. In lotgenotengroepen kunnen 
ze bv. mensen met dezelfde ziekte 
informeren en ondersteunen”, verdui-
delijkt Peeters. “Anderzijds kunnen ze 
ook de stem van de patiënt vertolken 
naar organisaties en bedrijven uit 
de zorgsector toe. Denk maar aan 
advies voor farmaceutische bedrijven 
in het kader van klinische proeven 
of opleidingen voor zorgorganisaties 
bij het uitwerken van hun website, 
applicaties of folders. Patiënt-exper-
ten kunnen er mee voor zorgen dat al 
deze ontwikkelingen op maat van de 
patiënt gebeuren.”

Aanvulling op 
patiëntenverenigingen

Het uiteindelijke doel van het PEC is 
een betere patiëntenparticipatie en 
een hogere patient empowerment. 
Maar komt het PEC daarmee niet 
in het vaarwater van de patiënten-
verenigingen terecht? “Zeker niet”, 
benadrukt Peeters. “Meer zelfs, 
de patiëntenverenigingen vormen 
de ruggengraat van dit project. De 
vraag naar bijkomende professionele 
opleidingen voor patiënten komt net 
van hen. Het PEC doet ook helemaal 

niet aan patiëntenvertegenwoordi-
ging, die taak blijft weggelegd voor de 
patiëntenverenigingen.”

Van visie naar praktijk

De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
zetelen als enige verzekeringsinstel-
ling in de raad van bestuur van het 
PEC. “Voor ons is het essentieel dat 
de patiënt zijn gezondheid in eigen 
handen kan nemen en een advise-
rende rol kan spelen in het beleid”, 
zegt Peeters. “Dit is een ideaal project 
om die visie ook echt in de praktijk te 
brengen. De Onafhankelijke Zieken-
fondsen willen er zo mee voor zorgen 
dat de patiënten centraal komen te 
staan in ons gezondheidssysteem.”
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