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 Christine Dedding, associate professor VU Amsterdam en medisch  

antropologe 

Participatiedans in de spreekkamer 

 Heleen Snijders, chirurg i.o., gepromoveerd in shared decision 

making in de chirurgie 

Voorbeelden patiëntenparticipatie in Bravis 

 Geraldi Wijma, geriater en Decaan Patiëntveiligheid 

 Bregje Simons, teamleidinggevende Dialyse Afdeling 
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               Patiëntenparticipatie bij dialyse zorg 



 
 
 
Even kort …. Dialyse zorg in het Bravis ziekenhuis 

• Patiënten Populatie 

– HD (Hemodialyse), Centrum of Thuis, zelfstandig of met ondersteuning 

– PD (Peritoneale dialyse), Thuis, zelfstandig of met ondersteuning 

– Pre- dialyse poli (voorlichting voor start dialyse) 

 

 

Leeftijdsopbouw 

- 90+      10% 

- 70-90  50%  

- 50-70  25% 

-   18-50  15% 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.andaluspress.com/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.jpg&imgrefurl=https://www.andaluspress.com/%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA/&docid=hdArBEoa_d0YEM&tbnid=e6dXcV66I8hQpM:&vet=1&w=1600&h=1067&bih=737&biw=1280&ved=0ahUKEwjck4zc2p_XAhWF_aQKHUezDQIQxiAIGCgD&iact=c&ictx=1


Casus 1: patiëntenparticipatie 1 op 1 

Praktijkvoorbeeld 1 

 

• Patiënt dhr van Hamsteren 

• 86 jaar oud 

• Getrouwd 

 

Belangrijk voor dhr 

• Kinderen / klein kinderen 

• Klussen 

• Vrijheid 

 

 

 



Vervolg casus 1: patiëntenparticipatie 1 op 1 

Praktijkvoorbeeld 2 

 

• Mw Hommelenveld 

• 55 jaar 

• Getrouwd  

 

Belangrijk 

• Kinderen 

• Zelfstandig ondernemer 

• Zelfstandigheid 

 

 

 



Dilemma's   

• Dilemma's  

– Ethische dilemma’s 

– Kunnen patiënten kiezen/ impact  

 kunnen inschatten 

– Regels – Normen 

– ????. 

 

 

 

 

 



Casus 2: patiëntenparticipatie bij organisatie beslissingen 
 

Voorbeeld lateralisatie dialyse zorg 

 

• Interviews gehouden met een groep patiënten van beide locaties voor alle 
behandelingen die we aanbieden (pre dialyse, HD en PD) 

• 5 korte open vragen 

• 4 verpleegkundigen die gezamenlijk zijn geïnstrueerd over het doel en de 
manier van vragen 

 

 

 

De uitkomsten: 

• Vooraf VERWACHT je bepaalde uitkomsten 

• Die zijn niet volledig uitgekomen 

• Patiënten leggen andere prioriteiten dan wij als hulpverleners denken  



Casus 3: patiëntenparticipatie bij nieuwe vormen van zorg 
 

Voorbeeld: Patiënten evaluatie rondom huisbezoek nefroloog 

 

Doel 

• Zorgverleners zien meerwaarde van huisbezoek Nefroloog.  

• Maar zien patiënten dit ook ?? 

 

 

 

 

 

 

Uitwerking  

• Evaluatie met patiënten 

• Evaluatie met zorgverleners 

• Perspectieven van verschillende personen om eind beslissing te maken 

 

 

 

 



Conclusie: patiëntenparticipatie in elke vorm waardevol  








