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wat heb ik met onderzoek te maken? 

Bij de term ‘wetenschappelijk onderzoek’ denken we meteen aan laboratorium
onderzoek of de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen. even belangrijk is echter 
onderzoek naar vraagstukken op het gebied van volksgezondheid, de organisatie 
van de gezondheidszorg, het sociaal beleid, enzovoort. Iedereen heeft baat bij dit type 
van onderzoek: patiënten en hun familieleden, gebruikers van gezondheidsdiensten, 
zorgverleners, en nog vele anderen. Bij het KCe doen we dergelijk beleidsgericht 
onderzoek in de gezondheidzorg.

ons onderzoek gaat onder meer na op welke manier we de gezondheidszorg het beste 
organiseren. De resultaten informeren beleidsmakers bij het nemen van beslissingen 
over behandelingen en zorg op alle niveaus, beslissingen die een invloed hebben 
op het leven en de gezondheid van patiënten, van alle mensen die ooit in aanraking 
komen met het gezondheidszorgsysteem, op iedereen die een geneesmiddel neemt 
of die bekommerd is over zijn of haar eigen gezondheid. Kortom, op iedereen, ook op  
jou en mij. 

Dankzij ons beleidsgericht onderzoek kunnen we bovendien voorkomen dat 
overheidsgeld wordt verspild aan behandelingen die mensen niet echt helpen. het 
beïnvloedt met andere woorden de manier waarop we in de toekomst gezondheids
zorg zullen organiseren.

wat kan mijn inbreng zijn? 

Door mee te werken aan onderzoek van het KCE, kan je helpen dat onderzoek 
concreter en nuttiger te maken.

misschien leef je met een aandoening of een beperking. of heb je ervaring met 
bepaalde types van de gezondheidszorg als patiënt, gebruiker of naaste. Jouw 
praktische ervaring kan bijzonder nuttig zijn voor onze onderzoekers. hun kennis 
bevindt zich veeleer op het theoretische vlak. Zij weten niet altijd hoe patiënten het 
leven beleven met een bepaalde aandoening. Jouw ervaring en jouw perspectief 
verschaft hen waardevolle informatie waarover ze anders niet beschikken.

Patiënten die aan onderzoek meewerken, doen dat om verschillende redenen. 
Sommigen hebben een eerder negatieve ervaring gehad en willen die ombuigen naar 
iets constructiefs. op die manier krijgen lotgenoten in de toekomst een aangepaste 
behandeling of betere zorg. anderen hebben misschien juist zeer positieve ervaringen 
en zien hun bijdrage als een kans om ‘iets terug te geven’.

Door mee te werken aan onderzoek van het KCE,  
kan je helpen dat onderzoek concreter en nuttiger te maken.



als jij besluit om aan één van onze onderzoeksprojecten mee te werken, wordt 
van jou geen bijzondere wetenschappelijke of technische kennis verwacht. het 
zijn de persoonlijke of collectieve ervaringen die voor ons belangrijk zijn. het zijn 
precies die ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid die jouw bijdrage voor het 
onderzoeksteam uniek en onvervangbaar maken. 

wat houdt ‘Samenwerken’ in onderzoek precieS in?

Samenwerken in onderzoek betekent niet dat je deelneemt aan een klinische studie 
om een nieuwe behandeling of een nieuw vaccin te testen. het betekent wél dat je 
deel uitmaakt van het onderzoeksteam om samen een onderzoek op te zetten en uit 
te voeren.

wanneer we patiënten bij een onderzoek betrekken, werken zij met ons samen om:
•	 vast	te	leggen	waarop	het	onderzoek	zich	zal	richten;
•	 hoe	het	onderzoek	wordt	uitgevoerd;
•	 hoe	de	resultaten	worden	meegedeeld	en	in	de	praktijk	gebracht?

hoe kan ik echt een impact hebben? 

In alle stadia van het onderzoek kan jouw inbreng echt een verschil maken. Je kan 
helpen bij het vormgeven van een onderzoeksproject wanneer het zich nog in de 
beginfase bevindt. Tijdens het hele traject kan jij ervoor zorgen dat het onderzoek 
op koers blijft om antwoorden te zoeken op vragen die voor patiënten het meest 
relevant zijn (wat niet uitsluit dat ook andere, meer wetenschappelijke dimensies aan 
bod blijven komen). Tenslotte kan jij, wanneer het onderzoek is afgerond, ook worden 
betrokken bij de verspreiding ervan, zodat de conclusies en aanbevelingen worden 
gehoord door alle betrokken partijen waarvoor ze bestemd zijn.  

Door mee te werken aan onderzoek van het KCE,  
kan je helpen dat onderzoek concreter en nuttiger te maken.



wat iS het kce? 

het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCe) is een onderzoeks
centrum van publiek nut dat zich richt op onderzoek over de organisatie, financiering 
en terugbetaling van gezondheidszorg. 

Enkele voorbeelden van recent KCEonderzoek: 

•	 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?

•	 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. 
In België was het KCe het eerste federale kenniscentrum die zich in 2018 de vraag 
stelde of patiënten niet systematisch betrokken moesten worden bij zijn onderzoek.

interesse? 
wil je meer 
weten? 

De  brochure “Wij nodigen jou uit om mee te 
werken aan een KCEonderzoek. Wat houdt dat in?” 
(beschikbaar op www.kce.fgov.be/nl/focuspatient) 
informeert u over alle aspecten over hoe wij bij het KCe 
patiënten betrekken bij ons onderzoek. 

contact: info@kce.fgov.be
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