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Vlaams Patiëntenplatform vzw

3

• Platform van meer dan 115  

patiëntenverenigingen

• Onafhankelijk

• Algemene belangenbehartiging 

• Thema’s: patiëntenrechten, werk, 

verzekeringen, medicatie, kinderen, zeldzame 

ziekten, tegemoetkomingen …



Vlaams Patiëntenplatform vzw

Streven naar …

• toegankelijke zorg voor iedereen

• actieve deelname van patiënten

Via o.m. studiegroepen, denkdagen, bevragingen… 
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‘De patiënt / de cliënt centraal’

• De patiënt als partner, als co-piloot

• De patiënt als regisseur van zijn zorg

• Van holle, ‘goed bedoelde slogan’ naar inhoud

Als patiënt nood aan informatie via geïntegreerd 
gedeeld dossier!

• De patiënt is meer dan zijn ziekte

 Levensdoelen van de patiënt als belangrijke 
bouwsteen, doelgerichte zorg
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Vaststellingen

• Verschillen tussen perspectief zorgverlener en cliënt

• Wel groot draagvlak om cliënt centraal te zetten

• MAAR handvaten voor doelgeoriënteerde zorg ontbreken
- cliënt: hoe noden en doelstellingen in kaart brengen en 
communiceren?

- zorgverleners: hoe aan de slag gaan met doelstellingen?

• Huidige (meet)instrumenten rond aspecten van levenskwaliteit 
en levensdoelen vertonen gebreken of zijn niet patiëntgericht

 Zie studie shiftN (2015-2016) in opdracht van het VPP
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Project levensdoelen

Doelstelling: 

• ontwikkeling van een instrument 

om personen met chronische 

zorgnoden levensdoelen te 

helpen formuleren

Met de steun van 
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Vereisten voor het instrument:

• Heuristisch / (zelf)bevragend: het instrument helpt de 
persoon bij het nadenken over wat hij belangrijk vindt, wil, 
eventueel anders wil.

• Verhelderend, structurerend: het instrument helpt de 
persoon om z'n gedachten te structureren en levensdoelen te 
expliciteren. 

• Communicatief: het instrument helpt de persoon om deze 
levensdoelen te bespreken met zijn/haar zorgverstrekkers met als 
doel de organisatie van de zorg er maximaal op af te stemmen. 
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Uitgangspunten van het concept:

• 3 tijdsdimensies integreren: vroeger, heden en toekomst. 

• 3 basisbehoeften (zelfdeterminatie theorie centraal)

1. Autonomie: ervaren van psychologische vrijheid en keuze bij het 
uitvoeren van een activiteit en mogelijkheid tot invloed 
uitoefenen op de omgeving

2. Competentie: gevoel van effectiviteit, gevoel activiteit(en) 
succesvol te kunnen uitvoeren

3. Relationele verbondenheid: ervaren van een warme en hechte 
band met anderen.
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• Open fundamentele vragenlijst: moeilijk
– Behoefte om te concretiseren. Vb. Picture cards helpen bij verbinden 

van abstract met concreet.

– Suggestieve beelden als katalysator

• Helpen mensen om bij open vragen over ervaringen, behoeften of 
wensen (doelen) te spreken .

• Verhoogt vermogen tot associatief denken

• Helpt communiceren.

 Activiteitenlijst (Ignace Glorieux, socioloog VUB, 
tijdsbestedingsonderzoek) in picture cards omgezet

 Trefwoorden (gebaseerd op behoeftenclassificatie van Max Neef) 
toegevoegd, meer abstracter
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Doelstellingen instrument

• Persoon krijgt meer inzicht, meer structuur in wat 

hij/zij belangrijk vindt i.f.v. ervaren kwaliteit van leven

• Men zal hierover makkelijker het gesprek aangaan met 

zorgverleners

• Hierdoor meer inspraak, gedeelde besluitvorming

• Zorgdoelen worden afgestemd op de levensdoelen

• Proces van empowerment op gang brengen
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Voor wie?
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Stoornis mentale
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Ervaring personen met een chronische 

aandoening

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik vind het een meerwaarde om Doelzoeker in te vullen

Zorgverleners zouden meer moeten werken met Doelzoeker en patiënten
moeten aansporen deze in te vullen

Doelzoeker helpt mij keuzes te maken in mijn zorg

Doelzoeker helpt verhelderen wat persoonlijk relevant is

Stellingen rond Doelzoeker

Helemaal niet mee eens Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens
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Getuigenissen zorgverleners
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Tot nu toe wilden 

al de patiënten 

Doelzoeker graag 

invullen. Ik ben 

benieuwd welke 

doelen ze zullen 

formuleren!

Het is een prachtig initiatief. 

Het welbevinden van een 

patiënt wordt door veel meer 

bepaald dan louter het 

ontvangen van deskundige 

medische zorg. Het is een 

mooie insteek om met elkaar in 

gesprek te gaan.



Toekomst?

• Verwerken van alle ontvangen feedback

• Studienamiddag op vrijdag 29/11/2019

• Digitale versie
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Gudrun

• 52 jaar

• Gehuwd

• 3 kinderen

• Ziekte van Parkinson (stadium III)

• Administratief bediende in revalidatiecentrum

• Gestopt met werken omwille van ziekte
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Doelen Gudrun

• Zoveel mogelijk vrijheid behouden, zelfstandig blijven

• Huishoudelijke taken kunnen uitvoeren

• Autorijden behouden

• Afspreken met vriendinnen/echte contacten

• Geen financiële zorgen hebben

• Fietsen en wandelen behouden

• Breien of ander handwerk

• Verlost geraken van de schaamte

• Aanvaarden ziekte door man en kinderen

• Behouden verenigingsleven (Femma en Parkinsonliga)
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Eigen setting

• Krachten?

• Opportuniteiten?

• Obstakels?
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Take home

• Gebruik de openheid, vrijheid van Doelzoeker

• Echt luisteren

• Help mensen niet alleen hun doelen te vinden, maar 

ook hun stem

• Betekenisvolle communicatie  betekenisvolle 

contacten

27



Bedankt voor jullie aandacht!

Voor meer informatie:

www.vlaamspatientenplatform.be

susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be 28


