Zorgbelang Inclusief: uw partner in patiëntenparticipatie
Patiëntenparticipatie binnen (palliatieve) projecten
Bij veel projectaanvragen, waaronder Palliantie, is patiëntenparticipatie een vereiste.
Inbreng vanuit het perspectief van de klant is noodzakelijk voor passende zorg; juist in
innovatieprojecten en onderzoek.
Goede patiëntenparticipatie betekent dat patiënten en hun naasten een proactieve rol
hebben in activiteiten en beslissingen in projecten en processen die gevolgen hebben voor
hen. Het streven hoeft niet persé te zijn om op het hoogste niveau van de
participatieladder te participeren, maar wel op een betekenisvol niveau.
Binnen de (palliatieve) zorgprojecten is het helaas nog niet altijd gebruikelijk om de
participatie van patiënten een structurele plaats te geven. Dat is jammer want als de
zorgvrager meteen meegenomen wordt bij de aanvraag en opzet van een project ontstaat
er een betere aansluiting van vraag en aanbod.

Zorgbelang Inclusief
Zorgbelang Inclusief streeft – vanuit het perspectief van mensen - naar een leefbare,
zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt, ook binnen de
palliatieve zorg.
Zorgbelang Inclusief denkt graag actief met u mee hoe hieraan gestalte te geven. Vanuit het
patiëntenperspectief ondersteunen wij organisaties op diverse manieren met de aanvraag,
opzet en uitvoering van projecten. Wij maken daarbij o.a. gebruik van de toolkit
Patiëntenparticipatie Palliatieve Zorg, die mede door Zorgbelang is ontwikkeld.
Momenteel is in de Palliantie ronde 2018/2019 een nieuw call open gezet om
onderzoeksvragen in te dienen. Mocht u behoefte hebben om het patiëntenperspectief
beter in te bedden, neemt u dan contact met ons op.

Voorbeelden betrokkenheid palliatieve projecten
Zorgbelang Inclusief is betrokken bij de onderstaande projecten:
 Palliatieve Zorgcoach
 Hopevol
 Proactieve Palliatieve zorgplanning 2020
 EMPATIE
 InZicht
 Een continuüm van vertrouwen & deskundigheid in thuissituatie

Aanvraag Palliantie

Patiëntenparticipatie
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Hoe ?
Zorgbelang Inclusief
Enquêtes

Aanvraag
Uitvoering
Advies

Focusgroepen Gidspanel Toolkit

Interviews

Wilt u de patiënten betrekken, maar weet u niet hoe?
Bezig met de nieuwe aanvraag van de Palliantie van ZonMw.
Neem contact op met Zorgbelang Inclusief:
Marion Reinartz
Karin Kalthoff
Chantal Bekker

marionreinartz@zorgbelanginclusief.nl
karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl
chantalbekker@zorgbelanginclusief.nl
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