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WAT DOET hET KCE? 

Het	 Federaal	 Kenniscentrum	 voor	 de	 Gezondheidszorg	 (KCE)	 is	 een	 onafhankelijk	
onderzoekscentrum	dat	 onderzoek	 verricht	 over	de	organisatie,	 financiering	en	 terug
betaling	van	gezondheidszorg.	Het	KCE	wordt	gefinancierd	door	de	federale	overheid.

Enkele voorbeelden van recent KCE-onderzoek: 

•	 De	opvolging	van	zwangerschappen:	
hoe	gebeurt	het	vandaag,	hoe	kan	het	
nog	beter?

•	 De	geestelijke	gezondheidszorg:	wie	
is	erbij	betrokken,	moeten	we	het	
anders	organiseren?	

•	 Gehoorimplantaten:	hoe	goed	werken	
ze,	onder	welke	voorwaarden	kunnen	
ze	worden	terugbetaald?

•	 Asielzoekers:	krijgen	zij	de	zorg	die	
ze	nodig	hebben?

•	 Snurken	en	slaapapneu:	wat	is	nodig	
om	thuis	een	diagnose	te	stellen?	

•	 Ziekenhuizen	en	ziekenhuis
netwerken:	welke	hervormingen	zijn	
mogelijk?	

•	 enz.

Onze	 wetenschappelijke	 studies	 zijn	 bedoeld	 als	 leidraad voor de overheid bij 
de voorbereiding en uitvoering van nieuw beleid in de gezondheidszorg of bij 
beslissingen over de vergoeding van nieuwe gezondheidsinterventies.	KCEstudies	
bieden	een	stevige	wetenschappelijke	basis	voor	het	beleid	en	waken	er	tegelijkertijd	
over	dat	de	gezondheidszorg	voor	 iedereen	toegankelijk,	 rechtvaardig	en	van	hoge	
kwaliteit	blijft.	
Het	KCE	heeft	echter	geen	bevoegdheid	om	zelf	beleidsbeslissingen	te	nemen.	Voor	
de	 politieke	 keuzes	 die	 voortvloeien	 uit	 onze	 rapporten	 en	 aanbevelingen,	 zijn	 de	
bevoegde	beleidsmakers	verantwoordelijk,	niet	het	KCE.

Patiënten spelen een steeds belangrijkere rol in onze onderzoeksprojecten. 

Dit document bouwt voort op de 
standpuntnota van het KCE (2019) 
en het KCE-rapport 340 (2021).

Zie	www.kce.fgov.be/nl/focuspatient
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WAAROM WILLEN WE JOU BIJ ONS ONDERZOEK 
BETREKKEN? 

Iedereen	komt	 in	aanraking	met	de	gezondheidszorg:	 in	de	eerste	plaats	mensen	met	
een	aandoening	of	een	beperking,	en	hun	naasten	en/of	verzorgers.	Maar	ook	mensen	
die	 gezond	 willen	 blijven	 en	 gebruik	 maken	 van	 preventieve	 gezondheidszorg.	 En	
ook	 alle	 burgers,	 die	 via	 belastingen	 en	 sociale	 bijdragen	 de	 gezondheidszorg	 mee	
financieren.

Het	 ultieme	doel	 van	 KCEonderzoek	 is	 de	 gezondheidszorg	 beter	maken.	Daarom	 is	
het	 logisch	 dat	 we	 de	 ervaringen,	meningen	 en	 adviezen	 van	 de	meest	 betrokkenen	
meenemen.	 Dus	 in	 de	 eerste	 plaats	 jou	 als	 patiënt	 en/of	 als	 mantelzorger1.	 Immers,	
patiënten ervaren hun gezondheid en zorg anders dan zorgverleners, experts en 
onderzoekers dat inschatten.	Zelfs	met	de	beste	wil	van	de	wereld	is	het	mogelijk	dat	wij	
voorbijgaan	aan	wat	echt	belangrijk	is	voor	patiënten.

Rekening	houden	met	de	mening	van	patiënten	betekent	echter	niet	dat	hun	voorkeuren	
en	 keuzes	 altijd	 voorrang	 zullen	 krijgen.	 Er	 zijn	 ook	 andere	 perspectieven	 die	 wij	
moeten	 meenemen	 in	 onze	 analyses,	 onder	 meer	 economische,	 sociale	 en	 politieke	
overwegingen.	Daarom	proberen	wij	in	al	onze	studies	de	verschillende	standpunten	in	
kaart	te	brengen,	af	te	wegen	en	zo	goed	mogelijk	met	elkaar	te	verzoenen.	

WELKE ROL KAN JIJ SPELEN IN ONS ONDERZOEK? 

Het	 betrekken	 van	 patiënten	 (of	 de	 organisaties	 die	 hen	 vertegenwoordigen)	 gaat	 bij	
ons	 veel	 verder	dan	 alleen	maar	 ‘meedoen’	 aan	een	enquête,	 een	 focusgroep	of	 een	
vergadering.	Wij willen patiënten betrekken als partners bij onze onderzoeksteams. Het 
gaat	dus	niet	om	onderzoek	op	patiënten,	maar	om	onderzoek	samen	met	patiënten.

Dit	 betekent	 concreet	 dat	 wij	 als	 onderzoekers	 van	 het	 KCE	met jullie als patiënten 
willen overleggen over de manier waarop we het onderzoek uitvoeren.	Dit	kan	op	twee	
manieren	gebeuren:		

1	 In	dit	document	gebruiken	we	de	term	‘patiënt’	als	verzamelnaam	voor	zowel	patiënten,	naasten	als	mantelzorgers.	Er	
zijn	omstandigheden	en	situaties	waarbij	patiënten	niet	in	in	staat	zijn	om	hun	ervaringen	zelf	te	verwoorden	en/of	actief	
bij	te	dragen	aan	onderzoek.	In	die	omstandigheden	kan	het	voorkomen	dat	we	naasten	of	mantelzorgers	vragen	om	in	
naam	van	patiënten	spreken.



WERKEN AAN EEN KCE-ONDERZOEK. WAT HOUDT DAT IN?  4

•	 Ofwel	 op	 een	 gerichte manier:	 we	 vragen	 jou	 naar	 specifieke	 aspecten	 in	 het	
onderzoek	(bv.	zijn	de	gebruikte	vragenlijsten	voor	iedereen	begrijpelijk?).	In	dit	geval	
raadplegen	wij	jou	op	een	bepaald	ogenblik	en	meestal	slechts	eenmalig	tijdens	een	
studie.	

•	 Ofwel	 op	 een	geïntegreerde manier gedurende het hele onderzoekstraject: in dit 
geval	vragen	we	jou	tijdens	het	verloop	van	een	studie	regelmatig	om	jouw	mening	te	
geven	of	jouw	kennis	met	ons	te	delen.	

In	 beide	 gevallen	 blijven de KCE-onderzoekers echter verantwoordelijk voor het 
onderzoeksproces	 en	 de	 aansturing	 ervan,	 evenals	 voor	 de	 resultaten,	 conclusies	 en	
aanbevelingen	die	voortvloeien	uit	het	onderzoek.	

Jouw	persoonlijke	en/of	collectieve	ervaring	is	voor	ons	belangrijk.	We	verwachten	van	
jou	dus	geen	bijzondere	wetenschappelijke	of	 technische	kennis.	Soms	kunnen	we	jou	
echter	wel	 korte	 opleidingscursussen	 voorstellen	 (niet	 noodzakelijk	 door	 het	 KCE	 zelf	
georganiseerd).

OVER WIE hEBBEN WE hET PRECIES WANNEER WE 
SPREKEN OVER “DE PATIËNT”?

Wij	 interpreteren	 het	 woord	 ‘patiënt’	 heel	 breed.	 Vaak	 zullen	 vertegenwoordigers	
van	 patiëntenverenigingen	 meewerken	 aan	 onze	 onderzoeksprojecten.	 Zij	 brengen	
informatie	aan	die	hun	persoonlijke	ervaring	overstijgt.	 In	andere	onderzoeksprojecten	
richten	 wij	 ons	 wel	 tot	 individuele	 patiënten	 of	 hun	 naasten,	 individuele	 gebruikers	
van	 gezondheidszorgdiensten	 of	 zelfs	 burgers.	 Hieronder	 een	 klein	 overzicht	 van	 de	
verschillende	‘categorieën’	van	actoren	die	voor	ons	allemaal	onder	de	noemer	‘patiënt’	
kunnen vallen:
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Patiënten of hun 
naasten

1/ voor hun persoonlijke deskundigheid en ervaring: mensen die persoonlijke 
ervaring	 hebben	 met	 een	 bepaalde	 ziekte	 (bijvoorbeeld	 mensen	 die	 een	
kankerbehandeling	 hebben	 ondergaan),	 en/of	 in	 contact	 zijn	 geweest	 met	
diensten	 in	de	gezondheidszorg	 (bijvoorbeeld	 vrouwen	die	 zwanger	 zijn	of	
pas	bevallen).	
Wanneer	 patiënten	 zich	 niet	 zelf	 kunnen	 uitdrukken	 omwille	 van	 hun	
aandoening	of	 leeftijd	 (bv.	 jonge	kinderen),	kan	het	zijn	dat	we	hun	naasten	
betrekken	bij	ons	onderzoek	en	hen	vragen	hun	mening	te	geven	in	naam	van	
de	patiënt.

2/ voor hun collectieve deskundigheid: mensen met persoonlijke maar ook 
collectieve	 ervaring,	 gebaseerd	 op	 contacten	 met	 andere	 patiënten,	 hetzij	
via	 een	 patiëntenvereniging,	 hetzij	 via	 informele	 groepen,	 bijvoorbeeld	
moderatoren	van	Facebookgroepen.

3/ voor hun gecombineerde status als patiënt-deskundige: mensen die 
persoonlijke	ervaring	hebben	met	een	bepaalde	ziekte	en/of	een	dienst	uit	
de	 gezondheidszorg,	 maar	 die	 ook	 vertrouwd	 zijn	 met	 wetenschappelijk	
onderzoek,	 hetzij	 door	 hun	 opleiding,	 hetzij	 omdat	 zij	 al	 vaak	 bij	
onderzoeksprojecten	betrokken	werden.

Patiënten-
verenigingen 
en mantelzorg -
verenigingen

Mensen	die	een	specifieke	patiëntengroep	of	 organisatie	vertegen
woordigen	 (zonder	 noodzakelijk	 zelf	 aan	 de	 ziekte	 te	 lijden)	 om	
namens	die	patiënten	 te	 spreken.	Het	 kan	gaan	om	kleine	groepen	
(bv.	longkankerpatiënten)	of	relatief	grote	groepen	(bv.	overlevers	van	
kanker).	Door	hun	bredere	kijk	op	de	problemen	en	ervaringen	van	de	
patiënten	die	zij	vertegenwoordigen,	kunnen	zij	informatie	verstrekken	
die	hun	persoonlijke	beleving	overstijgt.	

Koepel van 
patiënten-
verenigingen

Organisaties	die	opkomen	voor	patiënten	in	het	algemeen	en	die	hun	
aangesloten	patiëntenorganisaties	ondersteunen	in	hun	activiteiten.	

Ziekenfondsen Ziekenfondsen	vertegenwoordigen	hun	 leden.	Dit	zijn	de	gebruikers	
van	gezondheidszorg.	Dat	kunnen	patiënten	zijn,	maar	ook	het	brede	
publiek.	

Burgers Burgers	 vormen	 een	 specifieke	 groep:	 zij	 kunnen	 patiënt	 zijn,	 toekomstige	
patiënt	 (dat	 worden	 we	 tenslotte	 ooit	 allemaal	 wel	 eens),	 of	 gebruiker	 van	
zorgdiensten	(bijvoorbeeld	diensten	voor	preventieve	zorg).
Burgers	 kunnen	enerzijds	de	positie	 innemen	van	de	 (toekomstige)	patiënt,	
maar	zijn	anderzijds	ook	de	‘financiers’	van	het	gezondheidszorgsysteem	via	
de	 sociale	 bijdragen	 en	 belastingen	 die	 zij	 betalen.	 Hierdoor	 kunnen	 hun	
standpunten	mogelijks	sterk	verschillen	van	de	visies	van	patiënten.

Wij	kunnen	één	of	meerdere	van	deze	groepen	betrekken	in	onze	studies,	afhankelijk	van	
het	onderwerp,	de	onderzoeksvragen,	de	methodologie,	de	beschikbare	tijd,	enz.	
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BIJ WELK TYPE VAN ONDERZOEK KAN JIJ ONS hELPEN?

Het	 is	 belangrijk	 dat	 jij,	 door	 jouw	 inbreng,	 ook	 echt	waarde kan toevoegen aan een 
onderzoek.	Het	is	immers	niet	altijd	zinvol	om	patiënten	te	betrekken	bij	een	studie.	

Een voorbeeld: bij een studie over de ‘opvolging op afstand’ van hartpatiënten zijn de 
ervaringen	 en	 het	 standpunten	 van	 patiënten	 erg	 belangrijk.	 Alleen	 hierdoor	 kunnen	
wij	 beoordelen	welke	 voordelen	deze	 technologie	 oplevert	 in	 het	 dagelijks	 leven	 van	
patiënten	(veiligheid,	geruststelling,	…),	maar	ook	of	patiënten	er	niet	juist	extra	zorgen	
door	krijgen	(technische	problemen,	voortdurende	herinnering	aan	de	ziekte,	…).

Het	belang	en	de	noodzaak	van	de	samenwerking	met	patiënten	worden	per	project	door	
ons	beoordeeld,	in	overleg	met	overkoepelende organisaties van patiëntenverenigingen 
(La Ligue des Usagers de Services de Santé	(LUSS),	het	Vlaams	Patiëntenplatform	(VPP)	en	
de Patienten Rat & Treff	voor	de	Duitstalige	gemeenschap)	en de ziekenfondsen.	

het betrekken van patiënten bij een KCE-studie kan interessant zijn als:
•	 het	onderzoeksproject	bedoeld	is	om	een	specifieke	behandeling	voor	patiënten	
te	 bestuderen	 (bijvoorbeeld	 een	 geneesmiddel	 of	 een	 andere	 therapie,	
een	 medisch	 hulpmiddel,	 een	 chirurgische	 ingreep,	 een	 nieuwe	 medische	
technologie,	enz.)	die	
—	 een	actieve	rol	vereist	van	de	patiënt
—	 mogelijk	bijwerkingen	zal	hebben	

•	 het	onderzoeksproject	tot	doel	heeft	om
—	 (onder	meer)	de	levenskwaliteit	en	het	welzijn	van	patiënten	te	analyseren
—	 de	relatie	tussen	zorgverleners	en	patiënten	te	bestuderen

•	 de	resultaten	van	het	onderzoek	van	invloed	kunnen	zijn	op
— de levenskwaliteit van patiënten
—	 de	uitgaven	die	patiënten	zelf	moeten	doen	voor	hun	behandeling,	zorg	of	
gezondheid

—	 de	relatie	tussen	zorgverleners	en	patiënten
— de tevredenheid van patiënten
—	 de	perceptie	van	burgers

•	 dit	de	beste	of	enige	manier	is	om	het	perspectief	van	patiënten	mee	te	kunnen	
nemen

•	 er	 voor	 het	 onderzoek	 gegevens	 van	 patiënten	 moeten	 worden	 verzameld	
(onderzoek	via	vragenlijsten,	interviews,	focusgroepen	enz.)
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IN WELKE STADIA VAN hET ONDERZOEK WILLEN WE 
JOU BETREKKEN? 

Het	zou	buitensporig	zijn	om	jou	te	vragen	deel	 te	nemen	aan	alle	aspecten	en	 in	alle	
stadia	van	een	onderzoek.	
Als	we	de	studie	over	de	bewaking	op	afstand	van	hartpatiënten	opnieuw	als	voorbeeld	
nemen,	 zullen	 wij	 in	 de	 eerste	 plaats	 met	 patiënten	 overleggen	 over	 de	 meest	
aangewezen	manier	om	de	standpunten	en	perspectieven	van	patiënten	te	verzamelen	
en	mee	te	nemen	in	de	analyses.	Daarbij	komen	vragen	aan	bod	als	“hoe	identificeren	
en	selecteren	we	de	juiste	groep	van	hartpatiënten?”,	“Hoe	bevragen	we	hen?”,	“Welke	
vragen	moeten	we	stellen	om	hun	belangrijkste	bekommernissen	naar	boven	te	halen?”	
Aan	de	andere	kant	zal	het	wellicht	niet	nodig	zijn	patiënten	te	betrekken	bij	de	evaluatie	
van	de	werkzaamheid	van	deze	techniek.	Daarvoor	focussen	onderzoekers	zich	beter	op	
wetenschappelijke	gegevens	uit	de	literatuur.

Om	dit	verder	te	verduidelijken,	doorlopen	we	kort	de	verschillende	stadia	van	een	KCE
onderzoek	en	de	vragen	die	we	ons	in	elk	stadium	stellen.	
 

De opeenvolgende fasen van een KCE-onderzoeksproject kunnen als volgt worden 
samengevat: 

 Bepaling	 van	de	doelstelling	 van	 het	 onderzoek	 (‘scoping’):	 afbakening	 van	de	
reikwijdte	van	het	onderzoeksproject	en	 formulering	van	de	vragen	die	we	met	
het onderzoek willen beantwoorden;

 Ontwerp:	 opzet	 van	 het	 onderzoeksproject	 en	 selectie	 van	 methoden	 om	
gegevens	te	verzamelen	en	te	analyseren	(studieprotocol);

 Gegevensverzameling:	 effectief	 verzamelen	 van	 de	 informatie/gegevens	 die	
nodig	zijn	om	de	onderzoeksvragen	te	beantwoorden;

 Analyse	van	de	verzamelde	gegevens:	bestuderen	van	de	verzamelde	informatie/
gegevens	 met	 als	 doel	 antwoorden	 te	 formuleren	 op	 de	 onderzoeksvragen,	
conclusies	te	trekken	en	aanbevelingen	op	te	stellen;

 Verspreiding:	redactie	en	publicatie	van	het	onderzoeksrapport	om	de	resultaten	
te	verspreiden.	

Het hele onderzoekstraject neemt doorgaans 12 tot 24 maanden in beslag.
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DE DOELSTELLING BEPALEN 
(’SCOPING’)

Tijdens	de	afbakenings	of	‘scoping’fase	formuleren 
we de onderzoeksvragen,	definiëren	we	de 
doelstellingen en beraden we ons over de beste 
manier	om	deze	doelstellingen	te	bereiken:

•	 Stellen	 we	 ons	 de	 meest	 relevante	 vragen?	 Pakken	 we	 het	 juiste	 probleem	 aan?	
Leggen	we	echt	 ‘de	vinger	op	het	wonde’	of	zitten	we	naast	de	kwestie?	Aan	welke	
aspecten	 van	de	onderzoekstopic	moeten	we	 aandacht	 besteden?	Welke	 aspecten	
zijn	overbodig	of	van	minder	belang?

•	 Wat	 staat	 er	 voor	 wie	 op	 het	 spel	 als	 we	 dit	 probleem	 aanpakken?	 Wat	 zijn	 de	
onderliggende	belangen?	Waar	en	bij	wie	zit	er	mogelijke	weerstand?	Welke	financiële	
implicaties	zijn	er?	En	voor	wie?

•	 Welke	 gegevens	 zijn	 voor	 deze	 studie	 beschikbaar?	 Zijn	 er	 statistieken	 of	 registers	
over	 het	bestudeerde	onderwerp?	Ontbreken	er	 essentiële	gegevens?	 Zo	 ja,	 is	 het	
mogelijk	deze	te	verkrijgen?	En	hoe?

Door de inbreng van patiënten in deze fase begrijpen wij veel beter wat voor hen 
belangrijk is bij het onderwerp van de studie. We nemen hun topics mee van bij het 
begin door ze te verwerken in de onderzoeksvragen.   

Bijvoorbeeld,	 in	 een	 onderzoeksproject	 over	 dialyse	 was	 de	 initiële	 vraag	 hoe	 men	
thuisdialyse	of	andere	vormen	van	dialyse		die	minder	duur	zijn	dan	ziekenhuisdialyse		
kan	stimuleren.	Zou	dit	bijvoorbeeld	kunnen	door	aanpassingen	aan	te	brengen	aan	de	
terugbetaling	van	de	verschillende	dialysevormen?	
Uit	gesprekken	met	de	verenigingen	van	dialysepatiënten	werd	echter	duidelijk	dat	de	
verschillende	dialysemethoden	niet	onderling	inwisselbaar	zijn	omdat	zij	aan	patiënten	
zeer	 verschillende	 eisen	 stellen:	 zo	 moet	 voor	 bepaalde	 vormen	 van	 thuisdialyse	
voldoende	stockageruimte	beschikbaar	zijn	 in	de	eigen	woning,	worden	zeer	precieze	
manipulaties	 gevraagd,	 zijn	 strikte	 hygiënische	 maatregelen	 noodzakelijk,	 enz.	 Om	
hiermee	rekening	te	houden,	werden	de	onderzoeksvragen	dan	ook	herschreven.
In	 een	 ander	 project,	 gewijd	 aan	de	ondersteuning	 van	 adolescenten	met	 psychische	
problemen,	gaven	voormalige	patiënten	aan	dat	onderzoek	naar	mogelijkheden	om	hun	
broers	 en	 zussen	 te	 ondersteunen,	 een	 nuttige	 aanvulling	 kon	 zijn.	 Uit	 eigen	 ervaring	
weten	zij	hoe	vaak	die	broers	en	zussen	worden	vergeten	en	onder	de	situatie	lijden.	
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ONTWERP 

Tijdens	deze	fase	geven we het onderzoeksproject 
vorm.	We	leggen	de methoden en instrumenten vast 
die	we	zullen	gebruiken	om	de	onderzoeksvragen	te	
beantwoorden.	Voorts	bepalen	we	welke	gegevens	
wij	concreet	nodig	hebben	en	hoe	we	deze	kunnen	
verkrijgen.	

•	 Welke	methoden	en	instrumenten	zijn	het	meest	geschikt	om	de	onderzoeksvragen	te	
beantwoorden?	Hoe	werken	we	de	verschillende	onderdelen	van	het	onderzoek	uit?	
Sluiten	de	deelstudies	voldoende	op	elkaar	aan?		

•	 Welke	data	hebben	we	nodig?	Hoe	komen	we	aan	die	gegevens?	Kunnen	we	ze	uit	
bestaande	bronnen	halen	 (databanken,	 registers...)	of	moeten	we	de	gegevens	 zelf	
verzamelen?  

•	 Hoe	 gaan	 we	 tewerk	 als	 we	 zelf	 gegevens	 moeten	 verzamelen?	 Bij	 wie	 gaan	 we	
gegevens	verzamelen?	Welke	vragen	moeten	we	stellen?	

•	 Als	er	databanken	zijn,	zijn	die	toegankelijk	en	geschikt	voor	het	gebruik	dat	wij	ervan	
willen	maken?	Moeten	we	 kijken	 naar	wat	 er	 in	 andere	 landen	 gebeurt	 of	 reeds	 is	
verzameld	aan	gegevens	en	resultaten?	

Tijdens deze fase kunnen patiënten ons helpen om te bepalen welke patiënten-
groepen we best bevragen. Ook welke methoden we best inzetten voor het 
verzamelen van gegevens, aangepast aan specifieke patiëntengroepen (bv. voorkeur 
voor een online-enquête, focusgroepen, individuele gesprekken, ...) en welke vragen 
we moeten stellen om aan te sluiten bij thema’s die belangrijk zijn voor patiënten.

In	 een	 onderzoeksproject	 over	 een	 zeldzame	 ziekte,	 bijvoorbeeld,	 overwegen	 we	
om	 een	 vergelijking	 te	 maken	 tussen	 de	 zorg	 die	 aan	 patiënten	 in	 België	 wordt	
geboden	 en	 de	 zorg	 in	 onze	 buurlanden.	 Dankzij	 hun	 internationaal	 netwerk	 kunnen	
patiëntenorganisaties	voorbeelden	geven	van	 landen	met	een	 interessante	aanpak.	En	
omdat	 de	 betrokken	 verenigingen	 voeling	 hebben	 met	 netwerken	 van	 buitenlandse	
partnerorganisaties,	kunnen	zij	ons	helpen	bij	het	leggen	van	de	juiste	contacten.
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VERZAMELEN VAN GEGEVENS  
 
In	deze	fase	verzamelen we de informatie die 
wij nodig hebben	om	onze	onderzoeksvragen	te	
beantwoorden.

Ook in deze fase kan de inbreng van patiënten (of patiëntenverenigingen) van 
velerlei aard zijn: via hun communicatiekanalen kunnen zij een oproep doen om 
deel te nemen aan een studie. Zij kunnen helpen om deelnemers te werven voor een 
studie of meewerken om de gegevens te verzamelen (via enquêtes, overlegsessies, 
interviews, …). 

Een	voorbeeld	is	een	onderzoeksproject	waarbij	mensen	met	een	psychische	aandoening	
moesten	geïnterviewd	worden.	Leden	van	een	lotgenotenvereniging	verspreidden	een	
oproep	tot	deelname	via	hun	sociale	netwerken.	Zij	woonden	ook	de	 interviews	bij	en	
debrieften	met	 de	 deelnemers	 na	 het	 interview	 in	 afwezigheid	 van	 de	 onderzoekers.	
Deze	debriefing	stelde	hen	in	staat	in	te	gaan	op	meer	persoonlijke	vragen	en	problemen	
van	de	deelnemers	en	hen,	indien	nodig,	door	te	verwijzen	naar	passende	hulp.	
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ANALYSE EN INTERPRETATIE VAN 
DE GEGEVENS 

Deze	fase	vormt	het	hart	van	het	onderzoek:	
we beschrijven	de	verzamelde	gegevens,	
analyseren welke elementen er naar voren komen 
en interpreteren de resultaten in relatie tot de 
oorspronkelijke	onderzoeksvragen.		
•	 Wat	laten	de	gegevens	ons	zien?	
•	 Wat	zijn	de	belangrijkste	resultaten?	
•	 Hoe	kunnen	we	deze	resultaten	interpreteren?	

Patiënten kunnen er in deze fase over waken dat de statistische analyses zich 
focussen op wat voor patiënten echt van belang is. Ze kunnen helpen bij de 
interpretatie van resultaten die op het eerste gezicht verrassend of weinig relevant 
lijken, maar dat mogelijk wel zijn. Of ze kunnen erop toezien dat de uitkomsten die 
voor hen belangrijk zijn ook in de studieconclusies worden opgenomen.    

Opnieuw een voorbeeld uit de praktijk: in een onderzoek naar een nieuwe 
operatietechniek	aan	de	ruggengraat	hebben	we	de	resultaten	van	alle	gepubliceerde	
studies	 bij	 elkaar	 gebracht.	 Hieruit	 bleek	 dat	 een	 zeer	 duur	 implantaat	 leidde	 tot	
statistisch	significante	resultaten	op	pijnschalen.	De	betrokken	patiënten	wezen	er	echter	
op	dat	het	pijnvoordeel	misschien	wel	statistisch	significant	 is,	maar	 in	de	praktijk	voor	
hen	 weinig	 voordelen	 oplevert.	 Ook	 hun	 levenskwaliteit	 verbetert	 nauwelijks	 met	 het	
implantaat.	Met	andere	woorden,	in	hun	ervaring	is	de	vermindering	van	pijn	te	gering	
om	werkelijk	betekenisvol	te	zijn.		
Het	 implantaat	 in	kwestie	wordt	niet	terugbetaald	door	de	ziekteverzekering.	Patiënten	
die	toch	kiezen	voor	dit	dure	implantaat,	moeten	dan	ook	een	groot	deel	van	de	extra	
kosten	 zelf	 dragen.	 Het	 KCEonderzoek	 licht	 patiënten	 objectief	 in	 over	 de	 kosten	
tegenover	de	baten	van	dit	implantaat.	Ze	kunnen	er	dan	geïnformeerd	voor	kiezen	om	
de	meerprijs	voor	het	nieuwe	implantaat	toch	te	betalen	omdat	ze	het	de	moeite	waard	
vinden.	
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COMMUNICATIE/VERSPREIDING
 
Ook	de	communicatie	en	verspreidingsfase	is	een	
belangrijk	onderdeel	van	elk	onderzoeksproject.	Want	
wat	heb	je	aan	de	beste	studie	als	die	in	een	la	stof	
vergaart?	Deze	fase	bestaat	uit	de redactie van het 
studierapport,	in	een	taal	en	vorm	die	begrijpelijk	is	
voor	de	doelgroep	waarvoor	het	rapport	bestemd	is.	
Dit rapport proberen we op een zo ruim mogelijke 
schaal te verspreiden.	
•	 Hoe	kunnen	we	de	resultaten	op	een	zinvolle	manier	

voorstellen?
•	 Welke	aanbevelingen	kunnen	we	aan	wie	maken	op	

basis van onze studie?
•	 Hoe	kunnen	we	onze	onderzoeksresultaten	en	
aanbevelingen	zo	goed	mogelijk	communiceren?	

In deze fase kunnen patiënten erop toezien dat wij de analyses, resultaten en 
conclusies op passende en begrijpelijke wijze presenteren. Ook dat we de resultaten 
op een correcte manier hebben omgezet in aanbevelingen. Patiënten kunnen ons 
helpen om de conclusies en aanbevelingen te verspreiden via hun eigen netwerken 
en informatiekanalen zoals websites, magazines, brochures, enzovoort.

In	een	studie	over	slaapapneu	bijvoorbeeld,	stelden	we	tabellen	op	waarin	de	resultaten	
van	de	verschillende	behandelingen	werden	vergeleken	met	de	kostprijs	voor	de	patiënt	
(bovenop	de	tussenkomst	door	de	ziekteverzekering).	Voor	patiënten	zijn	dit	belangrijke	
gegevens	om	gepaste	keuzes	te	kunnen	maken.	
Maar	tegelijkertijd	toont	ons	onderzoek	aan	dat	niet	alle	patiënten	de	financiële	middelen	
hebben	om	te	kiezen	voor	de	behandeling	die	voor	hen	het	meest	geschikt	is.	Ook	dat	
moet	een	aandachtspunt	zijn	voor	de	overheid.		
Patiënten	kunnen	de	definitieve	onderzoeksverslagen	ook	delen	op	de	Facebookpagina	
van	hun	vereniging,	in	hun	nieuwsbrief	en/of	op	hun	website.	Zij	kunnen	er	bijvoorbeeld	
mee	 instemmen	 dat	 één	 van	 hen	 als	 contactpersoon	 fungeert	 om	 in	 de	 pers	 een	
getuigenis	af	te	leggen.	Maar	even	goed	kunnen	zij	leden	van	het	KCEonderzoeksteam	
uitnodigen	 om	 hun	 bevindingen	 op	 een	 bijeenkomst	 van	 patiënten	 te	 presenteren,	
bijvoorbeeld	in	het	kader	van	een	jaarlijkse	patiëntendag.		
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DE ‘OVEREENKOMST TOT SAMENWERKING’

Wij	 (de	 onderzoekers)	 zullen	 een	 samenwerkingsovereenkomst met jou (de patiënt 
die meewerkt aan ons onderzoek) opstellen.	 Dit	 document	 zal	 volgende	 punten	
verduidelijken: 
•	 hoe	het	voorgestelde	onderzoek	er	zal	uitzien	en	bij	welke	onderdelen	wij	op	 jouw	
medewerking	rekenen;

•	 het	 type	 van	 samenwerking	 en	 de	 verantwoordelijkheden	 van	 ons	 en	 van	 jou	 ten	
aanzien van de resultaten van het onderzoek;

•	 de	 verschillende	 partners	 in	 het	 project:	 naast	 patiënten	 kunnen	 wij	 ook	 andere	
mensen	 consulteren	 (zorgverleners,	 industrie,	 onafhankelijke	 experts,	 enz.).	 De	
overeen	komst	verduidelijkt	de	rol	van	elk	van	hen	in	elke	fase	van	het	onderzoek;	

•	 hoe	we	 jou	 gedurende	 het	 gehele	 onderzoekstraject	 zullen	 informeren	 en	 hoe	we	
jouw	inbreng	in	het	eindverslag	zullen	weergeven;

•	 vereisten	rond	vertrouwelijkheid	in	verband	met	het	project	zelf	en	met	de	activiteiten	
die	gedurende	onze	samenwerking	worden	uitgevoerd;	

•	 regelingen	inzake	intellectuele	eigendom	en	belangenverklaringen;
•	 contactgegevens	van	de	persoon	die	de	verbinding	maakt	tussen	jou	en	ons;
•	 een	reeks	praktische	voorwaarden	en	afspraken	over	de	

—	 planning	en	termijnen	voor	proeflezen	van	documenten	en	rapporten;
—	 de	manier	waarop	we	met	elkaar	zullen	communiceren;
—	 talen	die	worden	gebruikt	in	documenten,	op	vergaderingen,	en	in	het	algemeen	
bij	 uitwisseling	 van	 informatie	 (met	 de	 mogelijkheid	 om	 een	 vertaler	 in	 te	
schakelen);

—	 eventuele	financiële	tegemoetkomingen;

Bij het opstellen van deze overeenkomst moet u niet aarzelen om speciale behoeften 
in	 verband	 met	 jouw	 gezondheidstoestand	 aan	 te	 geven,	 zoals	 de	 noodzaak	 om	
vergadertijden	of	locaties	aan	te	passen,	rekening	te	houden	met	bepaalde	dieetvoor
schriften,	enz,	zodat	wij	daar	maximaal	rekening	kunnen	mee	houden.		

Kortom, het engagement en de betrokkenheid van patiënten bij KCE-onderzoek:
•	 biedt	een	meerwaarde	in	beleidsvoorbereidend	onderzoek	in	de	gezondheidszorg;
•	 kan	 alle	 onderzoeksfasen	 omvatten,	 zolang	 het	 relevant	 en	 gepast	 is	 voor	 het	
specifieke	onderzoeksproject;

•	 vormt	een	aanvulling	op	(en	geen	vervanging	van)	de	evaluatie	van	wetenschappelijk	
bewijs	en	wetenschappelijke	dataverzameling.	
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VERTROUWELIJKhEID 

Zolang	een	onderzoeksproject	loopt	en	de	resultaten	niet	zijn	vrijgegeven	door	het	KCE,	
moeten deze vertrouwelijk blijven.	Patiënten	die	bij	een	onderzoek	betrokken	zijn,	blijven	
daarom	gebonden	aan	dezelfde	regels	van	vertrouwelijkheid	als	onze	onderzoekers	of	
andere	 partners,	 en	 dit	 gedurende	 het	 hele	 onderzoekstraject,	 totdat	 het	 eindrapport	
wordt	gepubliceerd.	

BELANGENVERKLARING 

Elk	 rapport	 van	 het	 KCE	 vermeldt	 duidelijk	 de	 namen	 en	 affiliaties	 van	 alle	 personen	
die	 bij	 de	 studie	 betrokken	 werden,	 hetzij	 als	 experts,	 hetzij	 als	 stakeholders	 of	
belanghebbenden.	 Absolute transparantie	 is	 een	 zeer	 belangrijke	 waarde	 voor	 ons.	
Indien	er	aan	een	studie	personen	hebben	deelgenomen	met	een	potentieel	‘belang’	in	
de	resultaten	en	conclusies	van	de	studie,	delen	we	dit	ook	in	alle	openheid	mee	aan	de	
buitenwereld.		
Daarom	vragen	we	alle	externe	betrokkenen	bij	een	studie	om	een	‘belangenverklaring’	
af	te	leggen,	d.w.z.	een	document	waarin	zij	de	(financiële	of	andere)	banden	aangeven	
die	zij	hebben	met	bedrijven	of	verenigingen	die	belang	hebben	bij	de	uitkomsten	van	
de	 studie.	 Zie	 ook	 de	 video	 op	 www.kce.fgov.be/nl/focuspatient.	 De	 aldus	 gemelde	
belangen	worden	in	het	rapport	vermeld.	
Als	patiënt	vorm	jij	geen	uitzondering	op	deze	regel.	Jouw	naam	wordt	daarom	in	het	
rapport	vermeld.	Wanneer	 jouw	bijdrage	erin	bestond	de	onderzoekers	deelgenoot	te	
maken	van	jouw	persoonlijke	of	collectieve	ervaring,	vermelden	wij	jou	onder	de	rubriek	
‘experts’.	 Wanneer	 jouw	 bijdrage	 bedoeld	 was	 om	 je	 belangen	 als	 patiënten	 en/of	
gebruikers	van	gezondheidsdiensten	te	behartigen,	vermelden	wij	jouw	naam	onder	de	
rubriek	‘stakeholders’.	

INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Patiënten	 die	 bij	 een	 studie	 betrokken	 zijn,	 willen	 vaak	 dat	 hun	 bijdrage	 duidelijk	
herkenbaar	 is	 in	het	eindrapport	 van	het	onderzoek.	Wij	besteden	bij	de	 redactie	 van	
deze	rapporten	veel	aandacht	aan	dit	aspect:	we	wijzen	er	gewoonlijk	op	dat	bepaalde	
meningen	 werd	 aangebracht	 door	 geraadpleegde	 patiënten	 (of	 afkomstig	 zijn	 van	
gezondheidswerkers,	of	van	vertegenwoordigers	van	de	industrie,	enz.).
Tot	nu	toe	worden	de	rapporten,	op	enkele	uitzonderingen	na,	alleen	ondertekend	door	
de	onderzoekers.	 Zij	 hebben	de	 intellectuele	 rechten	 en	 auteursrechten,	maar	 nemen	
ook	 de	 verantwoordelijkheid	 op	 zich	 voor	 het	 rapport.	 Beleidsaanbevelingen	 worden	
onderschreven	door	het	KCE	als	federale	overheidsinstelling.	
Alle	 KCErapporten	 mogen	 vervolgens	 in	 andere	 publicaties	 worden	 geciteerd,	 op	
voorwaarde	dat	zij	niet	voor	commerciële	doeleinden	worden	gebruikt	en	dat	duidelijk	
naar	het	eindrapport	wordt	verwezen.		
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PRAKTISChE ZAKEN 

Financiële aspecten  
Voor	 sommige	 vormen	 van	 klinisch	 onderzoek	 (b.v.	 het	 testen	 van	 nieuwe	 genees
middelen)	worden	patiënten	betaald,	maar	dit	 is	niet	het	geval	voor	onderzoek	dat	wij	
uitvoeren.	
Niettemin	 is	 het	 een	 goede	 gewoonte	 om	 alle kosten terug te betalen die worden 
gemaakt om aan een studie mee te werken.	De	samenwerkingsovereenkomst	vermeldt	
duidelijk	 de	 aard	 van	 de	 samenwerking,	 de	 duur	 en/of	 de	 frequentie	 ervan.	 Ook	
afspraken	 over	 financiële	 tegemoetkomingen	 die	 wij	 aanbieden	 ter	 compensatie	 van	
gemaakte	uitgaven	(bijvoorbeeld	reis	of	verblijfkosten,	enz.),	worden	opgenomen	in	de	
overeenkomst.
In	 sommige	 gevallen	 voorzien	 we	 ook	 in	 een vergoeding voor de tussenkomst van 
bepaalde experts.	Als	wij	jou	als	expert	uitnodigen,	vergoeden	we	jou	ook	als	zodanig.	
Wel	wijzen	we	erop	dat	deze	bezoldiging	als	inkomen	zal	worden	beschouwd	en	dus	kan	
worden	belast.
Als	 je	 een	 sociale	 uitkering	 ontvangt,	 kan	 het	 ontvangen	 van	 eender	 welke	 vorm	
van	 betaling	 een	 invloed	 hebben	 op	 die	 uitkering.	 Daarom	win	 je	 best	 op	 voorhand	
informatie	in	over	je	persoonlijke	situatie.	
Je	kunt	ook	besluiten	dat	 je	niet	betaald	wenst	te	worden,	of	 je	kunt	verzoeken	dat	wij	
jouw	vergoeding	aan	een	vereniging	doorstorten.	

Termijnen voor de verschillende fasen
Onze	 onderzoekers	 zijn	 gebonden	 aan	 strikte tijdschema’s	 voor	 elke	 fase	 van	 hun	
onderzoeksproject.	We	zijn	er	ons	echter	wel	van	bewust	dat	documenten	of	rapporten	
die	wij	voor	evaluatie	naar	patiënten	sturen,	vaak	complex	zijn.	Toch	verlangen	we	vaak	dat	
ook	patiënten	binnen	een	kort	tijdsbestek	deze	documenten	nalezen	en	hun	commentaar	
geven.	Dergelijke	druk	op	timing	kan	onze	relaties	onder	druk	zetten.	Daarover	moeten	
we	goede	afspraken	maken,	die	we	liefst	ook	vastleggen	in	de	overeenkomst.
Mogelijks	heb	je	geen	wetenschappelijke	of	onderzoeksachtergrond,	waardoor	het	voor	
jou	moeilijker	kan	zijn	om	je	vertrouwd	te	maken	met	onze	documenten	en/of	rapporten.	
Ook	laat	jouw	gezondheidstoestand	misschien	niet	toe	om	even	snel	en	intensief	deze	
documenten	door	 te	 nemen.	Bovendien	 kan	het	 zijn	dat	 je,	 als	 lid	 van	een	patiënten
vereniging,	tijd	nodig	hebt	om	te	overleggen	met	andere	leden,	jullie	commentaren	op	
elkaar	af	te	stemmen	en	te	bundelen.	Daarom	trachten	we	in	samenspraak	een	planning	
op	 te	 maken,	 die	 voor	 iedereen	 haalbaar	 is.	 Deze	 planning	 nemen	 we	 op	 in	 onze	
overeen	komst.	 Ook	 zullen	 we,	 in	 de	 mate	 van	 het	 mogelijke,	 specifieke	 maatregelen	
nemen	om	 jouw	werk	 te	 ondersteunen	 en	 te	 vergemakkelijken	 (beknopte	 presentatie	
van	de	resultaten,	organisatie	van	vraag	en	antwoordsessies,	enz.).

Gebruikte talen 
Onze	 wetenschappelijke	 rapporten	 worden	 geschreven	 in	 het	 Engels,	 dat	 is	 immers	
de taal van de internationale wetenschappelijke gemeenschap.	 De	 rapporten	 gaan	
meestal	vergezeld	van	syntheses	in	het	Frans	en	het	Nederlands.	Onze	werkdocumenten	



WERKEN AAN EEN KCE-ONDERZOEK. WAT HOUDT DAT IN?  16

zijn	over	het	algemeen	ook	in	het	Engels,	wat	een	grote	belemmering	kan	vormen.	De	
werkvergaderingen	worden	vaak	in	het	Frans	en	het	Nederlands	gehouden,	wat	ook	voor	
extra	moeilijkheden	kan	zorgen.	
Daarom	maken	wij	van	bij	de	start	van	een	onderzoeksproject	een	analyse	van	de	behoeften	
voor	taalondersteuning	van	alle	deelnemers.	Wij	zullen	ons	zodanig	organiseren	dat	deze	
moeilijkheden	geen	beletsel	vormen	voor	jouw	deelname	(door,	indien	nodig,	vertaling	
van	 documenten	 te	 voorzien,	 simultaanvertaling	 tijdens	 vergaderingen,	 ontdubbeling	
van	bepaalde	 vergaderingen,	 enz.).	 In	de	 samenwerkingsovereenkomst	 vermelden	wij	
welke	maatregelen	en	ondersteuning	we	zijn	overeengekomen.

Communicatiekanalen 
De	 documenten	 die	 moeten	 worden	 geanalyseerd,	 herlezen	 of	 becommentarieerd,	
worden	meestal	verstuurd	per	email.	Niet	alle	patiënten	zijn	echter	vertrouwd	met	deze	
technologie	of	 hebben	er	 toegang	 toe.	Hiermee	houden	wij	 rekening	en	we	 voorzien	
dan	eventueel	andere	kanalen	voor	communicatie.	

TOT SLOT: EEN WIN-WIN PARTNERSChAP 

In	veel	 landen	worden	patiënten	en	hun	verenigingen	steeds	nadrukkelijker	betrokken	
bij	 beleidsvoorbereidend	 onderzoek	 in	 de	 gezondheidszorg.	 Deze	 aanpak	 heeft	 vele	
voordelen 
•	 voor jou als patiënt,	omdat	
—	 het	onderzoek	nauwer	aansluit	op	jouw	reële	behoeften,
—	 het	 beleid,	 dat	 uit	 het	 onderzoek	 voortvloeit,	 ook	 meer	 afgestemd	 is	 op	 jouw	

situatie;
•	 voor ons, onderzoekers,	omdat	
—	 wij	door	het	contact	met	jou	een	beter	inzicht	krijgen	in	de	behoeften,	prioriteiten	
en	 gezondheidsproblemen	 van	 de	 mensen	 die	 het	 nauwste	 betrokken	 bij	 de	
vraagstukken	die	wij	bestuderen,

— wij ons meer betrokken voelen bij de patiënten;
•	 voor de kwaliteit van het onderzoek in het algemeen,	omdat	
—	 de	onderzoeksvragen	relevanter	zijn,	
—	 de	 gebruikte	 instrumenten	 (vragenlijsten,	 interviewgidsen,	 enz.)	 gebruiks
vriendelijker	en	dus	dichter	bij	de	realiteit	staan,	

—	 de	interpretatie	van	de	gegevens	genuanceerder	is,	omdat	zij	beter	aansluit	op	de	
realiteit	zoals	patiënten	als	jij	die	ervaart.	

Op die manier kan ons onderzoek beter bijdragen aan de ontwikkeling van 
een duurzame, rechtvaardige en patiëntgerichte gezondheidszorg.
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