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■ VOORWOORD 
 

Al snel na zijn oprichting begreep het KCE dat het stakeholders bij zijn onderzoeksprojecten moest betrekken, 
o.a. om zijn aanbevelingen een grotere reikwijdte te geven. Om dit te doen moest het KCE wel treden buiten de 
duidelijk afgebakende paden van de wetenschappelijke methoden, waarbij enkel databases en literatuur worden 
geanalyseerd. Ondertussen is het consulteren van stakeholders een onmisbaar element geworden binnen onze 
onderzoeksprojecten, maar uiteraard niet om het even hoe, en alleen mits het goed vastleggen van de finaliteiten. 
Alle partners en stakeholders zijn er nu aan gewend, wetenschap wordt niet beoefend zonder met hun inbreng in 
de KCE-rapporten rekening te houden.  

Het feit dat we vandaag een specifiek rapport wijden aan het betrekken van patiënten bij ons onderzoek, 
weerspiegelt onze wens om de patiënt een bijzondere plaats te geven in ons werk naast andere stakeholders, 
omwille van zijn speciale statuut. Dit betekent niet dat zij structureel een groter gewicht krijgen. In het domein van 
de gezondheidszorg en de gezondheid in het algemeen is het vandaag gebruikelijk om de patiënt centraal te 
willen stellen. Dit is zeker legitiem en gerechtvaardigd, maar het mag zich niet beperken tot 'politieke correctheid'. 
De patiënten bieden immers niet alleen een instrumentele bijdrage aan de verschillende onderzoeksfasen, maar 
zijn ook degenen die een diagnose angstvallig hebben afgewacht, de neveneffecten van een behandeling hebben 
ervaren, en die hoopten of misschien nog hopen op genezing. Zij zijn de ware getuigen van de manier waarop de 
mensheid omgaat met eindigheid.  

Bij het KCE zijn we, net als Canguilhem, ervan overtuigd geraakt dat hun beleving van ziekte en normaliteit 
waardevol en zelfs onmisbaar is. Beter dan wie ook hebben zij het recht om gebruik te maken van hun vrijheid 
om een behandeling te volgen of te weigeren. Luisteren naar de stem van de patiënt is de vrijheid geven aan wat 
diep in onszelf leeft, maar wat we als wetenschappers niet kunnen uiten. Het volledige KCE staat achter deze 
benadering van patiëntbetrokkenheid, en we vertrouwen erop dat het ons nog meer inzicht verschaft, zodat onze 
rapporten evenveel menselijkheid als wetenschap bevatten. We hopen zelfs dat in onze rapporten beiden zich 
perfect verzoenen met elkaar. 
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1. ACHTERGROND 
1.1. Aanvankelijk vooral focus op kwantitatieve benaderingen 
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kreeg bij zijn 
oprichtinga de opdracht om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en te 
publiceren ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid. Op die manier 
draagt het bij tot een kwalitatieve, duurzame en toegankelijke 
gezondheidszorg in België. Het KCE voert hiervoor verschillende types van 
onderzoek uit: o.a. literatuuronderzoek, economische evaluaties, analyse 
van gegevensregisters, kwalitatieve of kwantitatieve studies, enz. De 
betrokkenheid van de patiënt bij de KCE-studies werd in de oprichtingswet 
van het KCE niet expliciet vermeld, maar werd evenmin expliciet uitgesloten.  

De afgelopen vijf tot tien jaar zien we op internationaal niveau dat patiënten 
vaker betrokken worden bij beleidsvoorbereidend onderzoek.1 
Verschillende gereputeerde organisaties, zoals het National Institute for 
Health Research (VK), het National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE-VK), ZonMw (Nederland), Healthcare Improvement Scotland (SMC), 
het Canadian Agency for Drugs & Technologies in Health (CADTH), vinden 
het niet langer aanvaardbaar om patiënten niet te betrekken bij hun 
onderzoek. In een aantal agentschappen zetelen 
patiënten(vertegenwoordigers) in belangrijke adviescommissies of in de 
Raad van Bestuur, al hebben ze niet altijd stemrecht.  

In zijn beginjaren besteedde het KCE vooral veel aandacht aan 
kwantitatieve benaderingen. Data over de impact van een behandeling op 
de levenskwaliteit van de patiënt kregen daarbij ook wel aandacht, maar 
enkel als ze deel uitmaakten van een studie die aan strenge selectiecriteria 
voldeed. Patiënten werden soms tijdens een KCE-onderzoek bevraagd, 
maar zelden werden ze rechtstreeks betrokken bij het bepalen van de 
scope, het maken van methodologische keuzes, het interpreteren van 
resultaten, het formuleren van de aanbevelingen of het verspreiden van de 
resultaten.  

                                                      
a  Programmawet van 24 december 2002 (BS 31-12-2002)  

Doorheen de jaren betrok het KCE steeds vaker stakeholders, waaronder 
patiënten, bij zijn onderzoeksprojecten en ze worden vertegenwoordigd in 
de Raad van Bestuur (zie ook sectie 8.1). Toch worden patiënten in 
onderzoeksprojecten vaak nog op dezelfde manier behandeld als andere 
stakeholders, die vaak worden uitgenodigd omwille van hun professionele 
of economische invalshoek.  

Patiënten of hun vertegenwoordigers hebben echter een specifieke soort 
van kennis, m.n. ervaringskennis. Zij werden immers persoonlijk 
geconfronteerd met de lichamelijke, financiële en emotionele impact van 
een aandoening. Zij verdienen daarom bijzondere aandacht. Hen betrekken 
bij onderzoek vereist dan ook een bijzondere aanpak. In de huidige position 
paper gaat het KCE na hoe het patiënten of hun vertegenwoordigers zoveel 
mogelijk structureel en coherent kan betrekken bij specifieke aspecten van 
zijn studies, en hoe het deze patiëntenbetrokkenheid kan integreren in zijn 
methoden en procedures, binnen het kader en de grenzen van zijn 
kernopdracht.  

1.2. Doel en aanpak van deze studie 
Met deze position paper willen we een aantal fundamentele vragen 
beantwoorden: Wat is het standpunt van het KCE over het betrekken van 
patiënten of patiëntenvertegenwoordigers bij beleidsonderzoek in de 
gezondheidszorg? Is het KCE er voorstander van? Waarom (niet)? En 
hoever moet men gaan? Welke engagementen moet men aangaan t.a.v. de 
betrokken patiënten?  

We onderzochten de wetenschappelijke literatuur, lazen 
beleidsverklaringen van gelijkaardige buitenlandse agentschappen en 
filosofische papers, en hielden rekening met de huidige cultuur, opvattingen 
en ervaringen van het KCE. Ook interviewden we verschillende Belgische 
experten in het domein. Op die manier kwamen we tot 21 standpunten die 
we voorlegden aan de KCE medewerkers en directie, om na te gaan in 
welke mate er consensus rond het betrekken van patiënten bestaat. 
Uiteindelijk werden er 18 standpunten weerhouden. Deze standpunten 
werden vervolgens voorgelegd aan de Raad van Bestuur, zoals bij andere 
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KCE rapporten. De uiteindelijke standpunten van het KCE vindt u terug in 
Hoofdstuk 9. 

Concrete, praktische vragen zoals ‘Op welk moment van het onderzoek 
moeten patiënten worden betrokken? Hoe moeten ze worden betrokken? 
Wie kan de patiënt het beste vertegenwoordigen?’ zullen later aan bod 
komen in een nog te ontwikkelen operationele gids. 

2. WAT IS PATIËNTENBETROKKENHEID? 
2.1. Verenigd Koninkrijk als voortrekker 
Een aantal landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, spelen al een aantal jaren 
een voortrekkersrol in het betrekken van burgers/patiënten bij hun 
beleidsvoorbereidend onderzoek in de gezondheidszorg. In 1996 werd in 
het VK ‘INVOLVE’ opgericht, de ‘National advisory group on public 
involvement in health and care research’. INVOLVE ondersteunt de actieve 
betrokkenheid van burgers en patiënten bij onderzoek over 
volksgezondheid. Voor INVOLVE betekent het betrekken van publiek en 
patiënten bij onderzoek 'onderzoek met of door mensen die 
gezondheidszorg gebruiken, in plaats van over of voor hen'.  

In het VK wordt dus het betrekken van burgers bij onderzoek in het 
algemeen aangemoedigd. Zoals verder vermeld (Hoofdstuk 3) ligt onze 
focus echter voornamelijk op het betrekken van patiënten. Toch blijft de 
definitie van INVOLVE relevant, want deze geldt ook als men enkel 
patiënten betrekt bij beleidsonderzoek. 

2.2. Betrokkenheid bij alle of sommige onderzoeksfasen 
Patiënten kunnen bij alle onderzoeksfasen worden betrokken, dus bij  

• de keuze van de onderzoeksthema's,  

• het bepalen van de scope van een onderzoeksproject  

• het bepalen van de onderzoeksopzet (design) 

• het uitvoeren van het onderzoek zelf 

• het actief verspreiden van de resultaten van het onderzoek2   

of bij een aantal van deze fasen. 

  

https://www.invo.org.uk/
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2.3. Verschillende niveaus van betrokkenheid  
Patiëntbetrokkenheid houdt in dat onderzoekers en patiënten als partners 
samenwerken,2 maar binnen dit kader kan de intensiteit van deze 
betrokkenheid variëren.3,4 We onderscheiden drie niveaus van 
betrokkenheid: raadpleging, samenwerking, en door de patiënten geleid 
onderzoek.5 

Patiënten kunnen zeer gericht geraadpleegd worden of de raadpleging van 
patiënten kan ingebed zijn in het onderzoeksproces. Bij gerichte 
raadpleging worden patiënten enkel op ad hoc basis bevraagd over 
specifieke aspecten van het onderzoek, bv. over de gebruiksvriendelijkheid 
van de instrumenten voor data collectie, en wordt er met hun advies zoveel 
mogelijk rekening gehouden bij het nemen van beslissingen tijdens het 
onderzoeksproces, bv. de uiteindelijke keuze van instrumenten. Ze hebben 
echter zelf geen beslissingsbevoegdheid. Ze krijgen ook niet veel informatie 
over de vorderingen, de resultaten of de impact van het onderzoek.  

Bij ingebedde raadpleging worden patiënten op regelmatige basis 
geraadpleegd, doorheen het ganse onderzoek.5 De beslissingen tijdens het 
onderzoek worden genomen in overleg met hen, maar de uiteindelijke 
controle over en verantwoordelijkheid voor het onderzoek blijft bij het 
onderzoeksteam. 

Patiënten hebben nog meer controle over het onderzoek, als ze 
medewerkers of co-producenten zijn, in het kader van een 
samenwerking. Ze maken dan deel uit van het onderzoeksteam als 
onderzoekers of als bijdragers aan belangrijke beslissingen rond de 
onderzoeksprocessen en –bevindingen. Ze zijn dan medeverantwoordelijk 
voor de beslissingen die ze mee genomen hebben. 

De grootste betrokkenheid is het door de patiënt geleid onderzoek. 
Daarbij werken patiënten en onderzoekers in alle fasen van het onderzoek 
systematisch samen, van de scoping tot de verspreiding, onder actieve 
leiding van de patiënten of hun organisatie.  

                                                      
b  Dit staat los van het feit dat mantelzorgers en familieleden ook bij onderzoek 

kunnen worden betrokken vanuit hun specifieke rol en als 
ervaringsdeskundige. Zij spreken in dat geval niet voor de patiënt maar voor 
zichzelf. 

3. WIE IS ‘DE PATIËNT’? 
In het kader van deze position paper kunnen er verschillende groepen 
worden beschouwd als ‘patiënt’: 

• De ervaringsdeskundigen, dus de mensen die zelf als patiënt kampen 
of gekampt hebben met een aandoening en/of die ervaring hebben met 
het zorgsysteem (bv. bij zwangerschap en bevalling).  

• De naasten van patiënten, die in hun plaats spreken, als ze zelf niet 
in staat zijn om dit te doen, bv. mantelzorgers of familieleden.b 

• De patiënt-experten, dit zijn ervaringsdeskundigen met kennis van 
wetenschappelijk onderzoek, door opleiding of door frequente 
betrokkenheid bij onderzoeksprojecten. 

• De patiëntenvertegenwoordigers die een patiëntenorganisatie of een 
bepaalde patiëntengroep vertegenwoordigen, en die niet noodzakelijk 
zelf de aandoening hebben. Ze verdedigen de specifieke belangen van 
een beperkte, welbepaalde (bv. patiënten met longkanker) of grotere 
patiëntengroep (bv. overlevenden van kanker). Ze hebben een bredere 
kijk op de problemen en de ervaringen van die populatie dan een 
individuele patiënt. Het laat hen toe om informatie te verschaffen die de 
individuele ervaringen overstijgen. 

• De koepelorganisaties van patiëntenverenigingen verdedigen de 
belangen van patiënten in het algemeen, of ondersteunen hun leden-
organisaties bij hun activiteiten.  

• De ziekenfondsen worden geacht om te spreken namens een grotere 
groep, zijnde de gebruikers van gezondheidszorg. Dit kunnen patiënten 
zijn, maar ook het grote publiek dat gezondheidszorg gebruikt en 
betaalt. 
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In bepaalde domeinen, zoals preventie van besmettelijke ziekten, of voor 
zeer algemene onderwerpen, zoals het bepalen van criteria voor het maken 
van keuzes in de zorg, kunnen 'patiënten' ook mensen zijn die (nog) geen 
beroep doen op gezondheidszorg. In deze gevallen zijn we geïnteresseerd 
in hun perspectief als potentiële patiënt of zorggebruiker.  
Hoe dan ook ligt hier de nadruk op de betrokkenheid van patiënten, in plaats 
van burgers in het algemeen. Het KCE wil namelijk het patiëntenperspectief 
beter bestuderen en opnemen in zijn onderzoeksprojecten. Concreet wil 
het te weten komen hoe het de kwaliteit van zijn onderzoek naar 
patiëntgerelateerde aspecten (bv. impact op kwaliteit van leven, de 
prioriteiten voor patiënten, enz.) kan verbeteren, door patiënten te 
betrekken bij beslissingen over de scope, de opzet en het verloop van 
het onderzoek. Burgers in het algemeen kunnen daarentegen worden 
geraadpleegd om te weten welke aspecten relevant zijn voor de 
samenleving, maar dan gaat het om een ander soort betrokkenheid, 
waarvoor een andere aanpak vereist is.  

4. WAAROM PATIËNTEN BETREKKEN BIJ 
BELEIDSONDERZOEK? 

De literatuur geeft verschillende redenen op om patiënten te betrekken bij 
onderzoek. Ze zijn enerzijds fundamenteel ethisch en filosofisch, en 
anderzijds procedureel en instrumenteel van aard. 

4.1. Fundamentele ethische en filosofische redenen 
Fundamentele ethische argumenten geven een antwoord op de volgende 
vragen: ‘Moeten we patiënten betrekken bij beleidsonderzoek? Wat zijn de 
ethische argumenten om het (niet) te doen?’.6 Een fundamenteel ethisch 
argument is dat patiënten het morele recht hebben om betrokken te worden 
bij onderzoek dat hen direct of indirect aanbelangt. Dit morele recht is 
gebaseerd op het principe van rechtvaardigheid en legitimiteit door 
democratische participatie.  

Een ander fundamenteel ethisch standpunt is het respect voor het 
standpunt van de patiënt. We moeten erkennen dat onderzoekers hun 
eigen kijk kunnen hebben op wat belangrijk is voor de gezondheidszorg en 
niet noodzakelijk weten wat belangrijk is voor de patiënten.  

Op het filosofisch vlak hebben patiënten een opvatting over wat “de mens” 
is, over de betekenis van de begrippen “gezondheid”, “normaliteit”, “ziekte”, 
over wat “een goede gezondheid” is of zou moeten zijn, over wat 
“gezondheidsverbetering” betekent en of zo’n verbetering nodig is, over 
“autonomie” en over wat “verantwoordelijkheid” voor de eigen gezondheid 
is, kan zijn of zou moeten zijn. Voor de relevantie van beleidsonderzoek is 
het zeer belangrijk dat ook deze opvattingen worden meegenomen. Al deze 
begrippen behoren tot “het bestaan” van de mens, wat wij in de termen van 
Heidegger het “Dasein” zouden kunnen noemen. 

Deze ethische en filosofische redenen worden vaak gebruikt bij ‘community-
based participatory research’ (CBPR). Het doel van CBPR is om iedereen 
die impact kan ondervinden van een onderzoek, op een billijke manier bij 
het onderzoeksproces te betrekken, en daarbij de unieke sterke punten van 
iedereen te erkennen.7 In de gezondheidszorg wordt CBPR vaak uitgevoerd 
bij zeer specifieke groepen of situaties, bv. patiënten met HIV.  
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Uit interviews met Belgische onderzoekers leerden we echter dat deze 
argumenten zelden gebruikt worden om patiënten te betrekken, maar wel 
de procedurele en instrumentele redenen (zie verder). Uitzondering hierop 
is de Koning Boudewijnstichting, die veel belang hecht aan de principes van 
democratische participatie.  

Het KCE onderschrijft het betrekken van patiënten op basis van 
‘democratische participatie omwille van rechtvaardigheid’. Het houdt in dat 
de verschillende partners in het onderzoek naar elkaars perspectieven en 
argumenten luisteren, en bereid zijn om hierover een consensus te 
bereiken.  

Toch vereisen niet alle beslissingen in een onderzoeksproject overleg, en 
niet alle beslissingen die voortkomen uit overleg moeten voor iedereen 
aanvaardbaar zijn.8 In beleidsonderzoek moet immers steeds worden 
nagegaan of de inbreng van de verschillende partijen verenigbaar is met de 
haalbaarheid van het onderzoeksproject, met de kernopdracht van de 
onderzoeksinstelling en met de centrale waarden van een 
gezondheidssysteem: het ontwikkelen en in stand houden van een 
duurzaam en billijk systeem dat zorg van hoge kwaliteit biedt. 

4.2. Procedurele en instrumentele redenen 
Het betrekken van patiënten vergroot de relevantie van een 
onderzoeksproject, want het helpt de maatschappij om haar 
gezondheidsdoelstellingen te bereiken en aan de zorgbehoeften van 
patiënten te voldoen, rekening houdend met de waarden en preferenties van 
deze laatsten. Bovendien zorgt het ervoor dat de betrokken 
patiëntenpopulatie de beleidsbeslissingen, die op het onderzoek zijn 
gebaseerd, beter kunnen begrijpen. Het onderzoek wordt ook meer 
transparant, waardoor alle betrokkenen meer vertrouwen hebben in de 
resultaten. Daarnaast vergroot het de kennis en vaardigheden 
(capaciteitsopbouw) van de betrokken patiënten. Hierdoor vergroot de 
controle over hun behandeling en gezondheid (patient empowerment).9-11 
Dit noemen we “procedurele” redenen om hen te betrekken. 

Patiënten zijn 'instrumenteel' voor beleidsonderzoek omdat hun bijdrage 
gebeurt vanuit een uniek, eigen perspectief, dat verschilt van dat van de 
onderzoekers, de zorgprofessionals of andere experten. Ze kunnen daarom 
een waardevolle bijdrage leveren aan de verschillende onderzoeksfasen. 

Verwacht wordt dat door patiënten bij onderzoek te betrekken, zij er mee 
kunnen voor zorgen dat:  

• er onderzoeksthema’s worden gekozen die beantwoorden aan de 
behoeften van de patiënten;  

• er onderzoeksvragen worden gesteld die relevant zijn voor de patiënt; 

• de voor de patienten belangrijkste te onderzoeken uitkomsten worden 
geselecteerd; 

• de methoden voor gegevensverzameling bij patiënten gepast en 
haalbaar zijn (bv. online bevraging bij bedlegerige patiënten); 

• de statistische analyses binnen de juiste context worden uitgevoerd (bv. 
het definiëren van een voor de patiënt betekenisvolle effectgrootte 
(impact) van een behandeling);  

• de resultaten op een gepaste manier worden weergegeven;  

• de conclusies en aanbevelingen via hun informele netwerken worden 
verspreid. 

Deze argumenten gelden eigenlijk voor elke soort stakeholderparticipatie, 
en worden door het KCE onderschreven. Belangrijk daarbij is wel dat het 
betrekken van patiënten bij het onderzoek geen alternatief is voor 
wetenschappelijk onderzoek bij patiënten.  
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5. EFFECTEN EN UITDAGINGEN VAN HET 
BETREKKEN VAN PATIËNTEN BIJ 
ONDERZOEK  

Er werden reeds verschillende systematische overzichten gepubliceerd over 
de effecten en impact van het betrekken van patiënten bij 
beleidsonderzoek.3, 4, 12-34 

Dit onderzoek werd echter vaak belemmerd door incoherenties bij de 
gebruikte terminologie en definities in de primaire studies, en de 
verschillende manieren en tijdstippen waarop patiënten bij de studies 
werden betrokken. Er waren ook maar enkele studies die vergelijkende 
methoden gebruikten: de meeste effecten lijken op opinie te zijn 
gebaseerd en veel van het bewijs over de impact is zwak. 

5.1. Positieve effecten  
In het algemeen lijkt het betrekken van patiënten de volgende positieve 
effecten te kunnen hebben op patiënten, onderzoekers, het 
onderzoeksproces en de uitkomsten van het onderzoek:  

• op de patiënten: 

o het onderzoek wordt meer relevant voor hun behoeften;  

o patiënten voelen zich meer ‘empowered’ en gewaardeerd, en 
krijgen meer zelfvertrouwen en vaardigheden.  

• op de onderzoekers: 

o de onderzoekers begrijpen hun onderzoeksdomein beter en voelen 
zich meer verbonden met de betrokken patiëntenpopulatie. 

• op het onderzoeksproces en de uitkomsten: 

o er werd een effect vastgesteld in elke onderzoeksfase: meer 
gebruikersrelevante onderzoeksvragen, meer gebruiksvriendelijke 
informatie, vragenlijsten en interviewschema’s, meer gepaste 
strategieën om patiënten te werven, meer gebruikersgerichte 
interpretatie van de gegevens en betere implementatie en 
verspreiding van de onderzoeksresultaten:  

 de onderzoekers kunnen een beter inzicht krijgen in de 
behoeften, prioriteiten en gezondheidsproblemen van 
bepaalde bevolkingsgroepen, de zorgorganisatie en het 
gezondheidssysteem, en het kan leiden tot meer gerichte en 
nieuwe onderzoeksvragen; 

 Het kan de kwaliteit van het onderzoek verhogen, door de 
wervings- en retentiepercentages van de patiënten te 
verhogen, en de rapportagebias en meetfouten van enquête- 
en interviewvragen, die niet cultureel zijn aangepast, te 
verminderen; 

 Het kan leiden tot producten die zijn afgestemd op de 
behoeften van gezondheidssystemen, beleidsmakers en 
eindgebruikers. 

o men stelt vast dat het betrekken van patiënten zorgt voor o.a., het 
faciliteren van onderzoeksprocessen, het gebruik van de resultaten 
van het onderzoek en het versterken (empoweren) van de 
stakeholders. 

5.2. Uitdagingen 
• De meest voorkomende uitdaging is dat het betrekken van patiënten 

extra tijd en middelen van de onderzoeksinstelling vergt.15, 25 Zo 
moeten tijd en middelen worden voorzien om de patiënten te 
identificeren, uit te nodigen op vergaderingen of consultaties, te 
begeleiden doorheen het proces, eventueel op te leiden, te vergoeden 
voor gemaakte kosten, maar ook om de activiteiten van 
patiëntenbetrokkenheid binnen de organisatie te coördineren, op te 
volgen en te evalueren.   

• Een inherent risico bij de keuze van patiënten is dat bepaalde groepen 
meer in de aandacht komen (bijv. in de media), en dus ook meer kans 
maken om te worden betrokken: de meest mondige patiënten, 
vertegenwoordigers van patiëntengroepen met vaak voorkomende 
aandoeningen, patiënten met een hoger socio-economisch profiel of 
met een specifieke culturele achtergrond. Andere groepen, zoals 
patiënten met zeldzame aandoeningen of met geestelijke 
gezondheidsproblemen, lagere socio-economische profielen en 
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culturele minderheden riskeren dan weer om minder vaak te worden 
uitgenodigd.35 Als men zich hier onvoldoende van bewust is, kan dit 
afbreuk doen aan de inspanningen van de organisatie, vooral als de 
fundamentele reden voor het betrekken van patiënten rechtvaardigheid, 
billijkheid en legitimiteit is. Dit moet dan ook een aandachtspunt zijn bij 
de opstart van elke studie. 

• Verder mag, net zoals voor andere stakeholders, een eventueel risico 
op tegenstrijdige belangen niet over het hoofd worden gezien, want 
dit kan vertekening (bias) veroorzaken.6 Dit kan het geval zijn als 
patiënten met een grote beslissingsbevoegdheid in het onderzoek, 
belang hebben bij een bepaalde uitkomst, of sterk beïnvloed worden 
door clinici of de farmaceutische industrie.  

• Het betrekken van patiënten kan ook een emotionele belasting 
betekenen voor patiënten en onderzoekers. Wanneer patiënten het 
gevoel hebben niet serieus genomen te worden, denken enkel te 
worden betrokken ‘omdat het moet’ (tokenism) of als ze geen feedback 
krijgen van onderzoekers, kan dit zorgen voor frustraties.31 Voor 
sommige patiënten is het praten over hun eigen ervaringen en het 
luisteren naar die van anderen ook emotioneel heel zwaar.15 Van hun 
kant kunnen onderzoekers zich ongemakkelijk voelen wanneer de 
ideeën van patiënten niet stroken met hun visie van onderzoeker, 
bijvoorbeeld over wat goed onderzoek inhoudt.31 

• Verdere uitdagingen zijn nog gebrek aan motivatie en scepsis van 
onderzoekers of gebrek aan interesse van patiënten om deel te 
nemen. Daarnaast kunnen deelnemende patiënten ook terughoudend 
zijn om hun mening te uiten of moeite hebben met luisteren naar 
anderen. 

Er werden in de literatuur nog een heleboel andere uitdagingen voor het 
betrekken van patiënten bij onderzoek beschreven (zie Hoofdstuk 7 van het 
wetenschappelijk rapport). De algemene uitdaging is om de juiste balans te 
vinden tussen het laten meebeslissen van patiënten over het verloop van 
het onderzoek aan de ene kant, en het behouden van de wetenschappelijke 
rigueur en validiteit aan de andere kant. Naast “evidence-based” en “valued-
based”, is een goed onderzoek ook “experience-based”. 

 

6. VOORWAARDEN EN 
SUCCESFACTOREN VOOR HET 
BETREKKEN VAN PATIËNTEN BIJ 
ONDERZOEK 

6.1. Wanneer is het betrekken van patiënten zinvol? 
Uit deze position paper blijkt dat er niet één enkele ‘ideale’ methode voor 
het betrekken van patiënten bij onderzoek bestaat. De keuze van de 
methode moet namelijk afhangen van wat men wil bereiken met het 
betrekken van patiënten bij het onderzoek, het onderwerp van het 
onderzoek, de verwachte uitdagingen en de beschikbare middelen. Het 
proces van het betrekken van patiënten is dus even belangrijk als de 
uitkomsten.36 Het betrekken van patiënten biedt pas een meerwaarde als 
met persoonlijke en contextuele factoren rekening wordt gehouden.36 

De persoonlijke factoren hebben vooral te maken met het zelfvertrouwen 
en het gevoel van empowerment van de patiënt. De patiënt moet zich 
gewaardeerd en erkend voelen en zich in staat voelen om een zinvolle 
bijdrage te leveren aan het onderzoek. Een opleiding of training kan daarbij 
helpen of zelfs nodig zijn. 

De contextuele factoren houden verband met de context van het 
onderzoek en de organisatie. 

De onderzoekscontext gaat o.a. over de reden waarom patiënten worden 
betrokken, hun rol binnen het onderzoek, verantwoordelijkheden en vereiste 
vaardigheden/ervaring en over de ethische en wettelijke regels voor het 
onderzoek (bv vertrouwelijkheid). 

De organisatorische context betreft o.a. de cultuur en houding van de 
onderzoeksorganisatie. Volgens de literatuur is één van de belangrijkste 
voorwaarden voor het succesvol betrekken van patiënten een 
organisatiebreed beleid, dat patiënten beschouwt als belangrijke 
stakeholders, met wederzijds respect voor elkaars kennis en ervaring.37 
Verder moet de organisatie patiënten en onderzoekers ondersteunen, 
zorgen voor een gepaste, aangename omgeving, de activiteiten coördineren 
(zodat de patiënten niet worden overbevraagd) en de verwachtingen van 
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patiënten en onderzoekers beheren. Een organisatie kan ook strategische 
partnerschappen met patiëntenorganisaties aangaan, het betrekken van 
patiënten bij subsidieaanvragen verplichten (bv. voor pragmatische 
klinische studies), ervoor zorgen dat de inbreng van patiënten een invloed 
heeft op haar onderzoek en dit aan patiënten communiceren. Heel belangrijk 
is ook dat er voldoende tijd en budget worden vrijgemaakt.37  

De volgende organisatiemodellen die deze betrokkenheid bevorderen, 
worden in de literatuur beschreven of in de praktijk toegepast: 

• Incidentele betrokkenheid is het meest geschikt bij een gerichte 
raadpleging. Verschillende methoden kunnen hiervoor worden 
gebruikt: individuele interviews, focusgroepen, enquêtes, workshops, 
enz. Het KCE paste deze methoden reeds toe in talrijke 
onderzoeksprojecten, o.a. over de aanpak van lage rugpijn, de 
organisatie van kunstmatige voeding, de aanpak van prostaatkanker, 
over borstreconstructie na borstkanker, enz; 

• Een commissie voor patiëntenadvies past het beste bij ingebedde 
raadpleging; 

• Patiënten volwaardig deel laten uitmaken van de projectstuurgroep, 
waarin de beslissingen over de opzet en uitvoering van het project 
worden genomen, is geschikt bij samenwerking/co-productie of bij 
patiënten-geleid onderzoek. Succesvolle voorbeelden van dergelijke 
structuren binnen bestaande onderzoeksorganisaties zijn INVOLVE 
(VK)38, de James Lind Alliance (VK)39 en SPOR (Canada). 

6.2. Voorwaarden en succesfactoren 
Wat zijn nu de voorwaarden en succesfactoren voor het betrekken van 
patiënten? We keken hiervoor eerst naar het uitgebreide werk van INVOLVE 
in het VK, dat een kader publiceerde met normen en indicatoren voor het 
betrekken van patiënten en burgers bij onderzoek.40 We doopten hun 
indicatoren om tot ‘succesfactoren’, en pasten deze ietwat aan onze 
doelstellingen aan (zie Tabel 1).
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Tabel 1 – Voorwaarden voor het betrekken van patiënten bij KCE onderzoek (op basis van INVOLVE40) 
Voorwaarde Succesfactoren: het betrekken van patiënten heeft meer kans om betekenisvol te zijn als  … 
Gelijke kans voor alle patiënten 
om betrokken te worden 
(inclusiviteit) 

• patiënten in een vroeg stadium van het onderzoek worden betrokken 
• er over deze opportuniteit op verschillende manieren wordt gecommuniceerd, zodat de relevante en mogelijk geïnteresseerden bereikt 

worden 
• de belemmeringen geïdentificeerd en aangepakt worden 
• de processen eerlijk en transparant zijn 
• er voor patiënten verschillende manieren zijn om te worden betrokken, en de nodige flexibiliteit aan de dag wordt gelegd 

Samenwerken • het doel van de betrokkenheid gezamenlijk bepaald wordt 
• de planning en activiteiten samen worden afgesproken 
• de rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen door iedereen duidelijk worden begrepen. Deze kunnen in de loop van de tijd 

worden bijgestuurd 
• individuele ideeën en bijdragen worden erkend, en beslissingen door alle deelnemers worden gerespecteerd 

Ondersteunen en leren • de nodige ondersteuning en middelen aan onderzoekers en patiënten worden geboden  
• er een contactpersoon wordt voorzien die patiënten en onderzoekers informeert en ondersteunt  
• het onderzoeksteam leert uit en voortbouwt op ervaringen uit eerdere onderzoeksprojecten  

Communicatie • inclusieve en flexibele communicatiemethoden worden gebruikt, in functie van de behoeften van de verschillende betrokkenen  
• feedback wordt verzameld en gedeeld, en wordt gebruikt om bij te sturen 

Impact • er eensgezindheid is tussen patiënten en onderzoekers over het doel van het betrekken van de patiënten  
• informatie over de impact van de betrokkenheid wordt verzameld 
• de patiënten mee de manier evalueren waarop ze bij het onderzoek werden betrokken 
• de mate waarin het afgesproken doel wordt bereikt, wordt besproken, dat eruit wordt geleerd en erover wordt gerapporteerd 

Bestuur • de stem van de patiënt wordt gehoord, gewaardeerd en meegenomen in de besluitvorming van het onderzoek 
• er strategieën en/of plannen voor het betrekken van patiënten werden ontwikkeld en dat deze regelmatig worden geëvalueerd en 

gerapporteerd 
• de verantwoordelijkheid voor het betrekken van patiënten zichtbaar en controleerbaar is doorheen de volledige managementstructuur 
• geld en andere middelen worden voorzien voor het betrekken van patiënten  

Aangepast vanuit INVOLVE (2019)40  
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7. STAAT HET KCE OPEN VOOR MEER 
PATIËNTENBETROKKENHEID? 

7.1. KCE cultuur 
Zoals hiervoor vermeld, is één van de belangrijkste voorwaarden voor het 
succesvol betrekken van patiënten een organisatiebreed beleid, dat 
patiënten beschouwt als belangrijke stakeholders, met wederzijds respect 
voor elkaars kennis en ervaring. De cultuur en houding van de 
onderzoeksorganisatie moet dus positief staan tegenover 
patiëntenbetrokkenheid. We wilden dan ook onderzoeken hoe het KCE als 
organisatie staat tegenover meer betrokkenheid van patiënten bij zijn 
studies. In hoeverre zijn de KCE-medewerkers klaar om patiënten te 
betrekken bij de studies? Staan ze achter de huidige position paper? 

Eerst gingen we na wat onze huidige cultuur en openheid over het 
onderwerp is. Dit deden we met behulp van een brainstorming oefening, 
waaraan alle medewerkers, dus de directie, de onderzoekers en het 
ondersteunend personeel, deelnamen. De argumenten voor of tegen en de 
voorwaarden voor het betrekken van patiënten werden met kwalitatieve 
onderzoekstechnieken verzameld en geanalyseerd.  

In een tweede fase presenteerden we 19 stellingen, die gebaseerd waren 
op literatuuronderzoek, buitenlandse initiatieven voor het betrekken van 
patiënten, interviews met Belgische organisaties, personen en groepen met 
ervaring met patiëntenbetrokkenheid, en de door ons verzamelde meningen 
van de KCE medewerkers. Over elke stelling werd gestemd. Zo kwamen we 
tot een aantal verklaringen waarover consensus werd bereikt pro (meer dan 
75% voor en minder dan 10% tegen, n=14) of contra (meer dan 75% tegen 
en minder dan 10% voor, n=1) en verklaringen waarvoor geen consensus 
werd gevonden (n=4). Deze laatsten werden plenair besproken en opnieuw 
gestemd. Nadien kreeg iedereen nog de kans om commentaar te geven op 
alle stellingen via een online enquête. Op basis van de discussie tijdens de 
vergadering en de deze commentaren, werd de formulering van sommige 
stellingen aangepast. Er werd niet opnieuw gestemd over de stellingen. De 

finale beslissing over het behouden of weglaten van 5 stellingen waarvoor 
geen consensus werd bereikt voor akkoord, werd door de directie genomen. 
Deze verwierp de volgende 3 stellingen (1) het raadplegen van patiënten bij 
de selectie van de onderzoeksmethoden (consensus voor verwerping bij de 
KCE medewerkers), (2) het raadplegen van patiënten bij de interpretatie van 
de onderzoeksresultaten (dissensus) en (3) het laten reviewen van de 
synthese door de patiënten vóór publicatie (dissensus). Ze weerhield één 
andere stelling, na herformulering, m.n. dat patiënten moeten geraadpleegd 
worden in de scopingfase om de te bestuderen patiënt-gerelateerde 
elementen te helpen definiëren. De meeste KCE medewerkers stelden 
namelijk dat ze wel akkoord konden gaan met een ‘raadpleging’ maar niet 
met het feit dat een beslissing over de patiënt-gerelateerde elementen 
samen met patiënten moest worden genomen. Eén stelling waarover geen 
consensus werd bereikt bij de medewerkers werd door de directie toch 
weerhouden, met name de stelling dat patiënten moeten worden 
geraadpleegd bij de keuze en het testen van instrumenten voor het 
bevragen van patiënten. De uiteindelijke lijst met standpunten van het KCE 
staan in hoofdstuk 9. 

Een samenvatting van alle commentaren werd opgenomen in het 
wetenschappelijk rapport. 

7.2. Meer argumenten voor dan tegen  
We stelden vast dat onze medewerkers over het onderwerp uiteenlopende 
meningen hadden, los van de verschillende onderzoeksdomeinen (Health 
Technology Assessment, Health Services Research, Good Clinical Practice 
en Trials) waarin het KCE actief is. Toch werden er over het algemeen meer 
positieve dan negatieve argumenten m.b.t. het betrekken van patiënten 
gegeven, en deze kwamen grotendeels overeen met de bevindingen uit de 
literatuur.  

Het minst enthousiast was men over de betrokkenheid in de ontwerpfase, 
en het meest over betrokkenheid bij de verspreidingsfase. Vooral het feit dat 
men dankzij de inbreng van de patiënten hun meest belangrijke behoeften 
en hoogste prioriteiten leert kennen, werd gewaardeerd.  
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De grootste bezorgdheid was er over de impact op de beschikbare tijd en 
middelen. Verder werd benadrukt dat onderzoekers en patiënten bij de 
aanvang van het project duidelijk moeten communiceren over hun 
verwachtingen, zodat deze eventueel kunnen worden bijgesteld. Op die 
manier worden frustraties en teleurstellingen zoveel mogelijk vermeden. 
Hoewel er ook enige bezorgdheid was over mogelijke belangenconflicten en 
de wetenschappelijke geloofwaardigheid van het onderzoeksproject, lijkt de 
algemene KCE-cultuur gunstig voor het betrekken van patiënten bij 
onderzoek.  

De uiteindelijke standpunten (zie verder) worden volledig door de KCE-
directie ondersteund. Zij is bereid om de nodige middelen vrij te maken en 
de planning aan te passen, binnen de mogelijkheden en beperkingen 
(budget, beschikbare medewerkers, dringende projecten …) en binnen het 
algemene kader waarin het KCE zijn opdracht moet vervullen. De concrete 
operationalisatie van patiëntenbetrokkenheid in de KCE-
onderzoeksprojecten (bv welke patiënten betrekken in specifieke 
onderzoeksfasen) zal nog verder intern worden besproken en zal worden 
vastgelegd in een nog te ontwikkelen KCE-procesboek. 

8. WELKE PATIËNTEN WIL HET KCE BIJ 
ZIJN STUDIES BETREKKEN, WANNEER 
EN WAARVOOR? 

8.1. Rol van de patiënten neemt bij het KCE steeds meer toe 
Het KCE heeft als federale onderzoeksinstelling binnen een democratische 
samenleving, altijd de legitimiteit van het gezondheidsbeleid willen 
bevorderen door patiënten en/of burgers en andere stakeholders te laten 
participeren in zijn onderzoeksprojecten. Zoals reeds vermeld (Sectie 1.1) 
was dit een geleidelijk, progressief proces. In 2012 publiceerde het een 
rapport over "Stakeholder Involvement" in de KCE werkprocessen (KCE-
rapport 174).41 Een jaar later bevroeg het 80 stakeholders in de 
gezondheidszorg (KCE-rapport 195, 2013) over de aanvaardbaarheid en 
haalbaarheid van burger – en patiëntparticipatie bij het gezondheidsbeleid.42 
In 2014 ging het na welke criteria voor de Belgische burger het meest 
relevant zijn bij de beslissing om een behandeling al dan niet terug te betalen 
en welk gewicht elk van deze criteria moet krijgen in deze beslissing (KCE-
rapport 234).43  

De resultaten van dat onderzoek werden in 2016 gebruikt om een methode 
te ontwikkelen om de RIZIV-lijst van ‘onbeantwoorde medische behoeften’ 
op te stellen (KCE-rapport 272).44  

Dat het KCE een centrale rol aan de patiënten toekent, blijkt ook uit zijn 
onderzoeksproject rond patiëntuitkomsten en –ervaringen (PROMs- Patient 
Reported Outcome Measures /PREMs - Patient Reported Experience 
Measures). Doel was om de zorgkwaliteit te meten en te verbeteren op 
nationaal, ziekenhuis- of individueel patiëntenniveau (KCE-rapport 303, 
2018).45 

Daarnaast zetelen er sinds 2015 vertegenwoordigers van vier 
overkoepelende Belgische organisaties van patiëntenverenigingen (het 
Vlaams Patiëntenplatform, la Ligue des Usagers des Services de Santé, de 
Patienten Rat & Treff en RaDiOrg) in de Raad van Bestuur van het KCE. 
Ook in KCE-trials, het programma van publiek gefinancierde klinische 

https://www.kce.fgov.be/nl/stakeholder-involvement-in-de-kce-werkprocessen
https://www.kce.fgov.be/nl/stakeholder-involvement-in-de-kce-werkprocessen
https://www.kce.fgov.be/nl/modellen-voor-burger-en-pati%C3%ABntenparticipatie-in-het-gezondheidszorgbeleid-deel-1-verkenning-van-de
https://www.kce.fgov.be/nl/hoe-de-voorkeur-van-de-bevolking-meenemen-in-de-beslissing-tot-terugbetaling-van-een-nieuwe
https://www.kce.fgov.be/nl/hoe-de-voorkeur-van-de-bevolking-meenemen-in-de-beslissing-tot-terugbetaling-van-een-nieuwe
https://www.kce.fgov.be/nl/multi-criteria-beslissingsanalyse-voor-de-beoordeling-van-medische-behoeften-pilootstudie
https://www.kce.fgov.be/nl/het-gebruik-van-pati%C3%ABntuitkomsten-en-ervaringen-promsprems-voor-klinische-en-beleidsdoeleinden
http://www.vlaamspatientenplatform.be/
http://www.vlaamspatientenplatform.be/
https://www.luss.be/
https://www.patientenrat.be/
http://radiorgnl.squarespace.com/
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studies, maakt een patiëntvertegenwoordiger deel uit van de strategische 
Trials Board, en is het betrekken van patiënten bij het opzetten van het 
studieontwerp een vereiste voor financiering. 

Tot nu toe heeft het KCE patiënten beschouwd en behandeld als een van 
de stakeholders, terwijl patiënten als ervaringsdeskundigen bijzondere 
aandacht verdienen. Om die reden wil het KCE grondiger nadenken over de 
manier waarop het patiënten structureel en coherent bij zijn studies wil 
betrekken, en heeft afgetoetst of het klaar is om zich hiertoe te engageren. 

8.2. Welke patiënten betrekken? 
Het KCE kiest ervoor om patiënten te betrekken bij zijn studies, in plaats van 
burgers in het algemeen. 

We hebben reeds gezien dat verschillende ‘soorten’ patiënten kunnen 
worden betrokken (zie Hoofdstuk 3): individuele patiënten met of zonder 
wetenschappelijke achtergrond, met inbegrip van hun zorgverleners of 
familieleden als de patiënt zich zelf niet meer kan uiten. Daarnaast zijn er 
de patiëntenorganisaties, koepelorganisaties of ziekenfondsen. 

Ons algemene uitgangspunt is dat de keuze van patiënten, hun 
beslissingsbevoegdheid en de rol die zij in het algemeen zullen opnemen 
afhangt van het doel van het betrekken van de patiënten in het onderzoek. 
Om te voorkomen dat patiëntbetrokkenheid als louter subjectief en 
onwetenschappelijk wordt afgedaan, waardoor het wetenschappelijke 
karakter van een volledige KCE- studie in vraag kan worden gesteld, moeten 
er weloverwogen, juiste keuzes worden gemaakt. Wie moet er worden 
betrokken, in welke rol, in welke fase van het onderzoeksproject en met welk 
doel? Dit geldt trouwens ook wanneer men andere stakeholders wil 
betrekken. Zoals reeds gezegd zal de manier waarop die keuze concreet 
moet worden gemaakt, worden omschreven in het nog te ontwikkelen KCE-
procesboek. 

8.3. Voorstander van ingebedde raadpleging, … 
Zoals reeds gemeld zijn er verschillende niveaus van patiëntbetrokkenheid 
(zie Hoofdstuk 2), van gerichte raadpleging tot door de patiënten geleid 
onderzoek.  

Het KCE is voorstander van ingebedde raadpleging, waarbij patiënten 
op regelmatige basis worden geraadpleegd, doorheen het ganse 
onderzoek. Deze 'patiënt' moet niet steeds dezelfde persoon zijn of 
hetzelfde kenmerk hebben. Hij/zij kan veranderen, afhankelijk van de 
onderzoeksfase. Bij de 'selectie van de onderzoeksonderwerpen' kan men 
bijvoorbeeld koepelorganisaties en ziekenfondsen betrekken, en geen 
individuele patiënten. Deze laatsten kunnen dan weer wel deelnemen in de 
fases van scoping, opzet van het onderzoek, gegevensverzameling en 
verspreiding.  

8.4. ….onder bepaalde voorwaarden 
Het KCE streeft ernaar om patiënten bij alle onderzoeksfasen te betrekken, 
indien dit relevant en gepast is voor het project. Het KCE zal rekening 
houden met hun standpunten, maar dit betekent niet dat alle beslissingen 
die worden genomen in het onderzoeksproces enkel gebaseerd zullen zijn 
op de inbreng van patiënten. Het gaat hier over keuzen zoals welke 
uitkomstparameters zullen worden bestudeerd, met welke instrumenten 
gegevens bij patiënten zullen worden verzameld, of welke conclusies 
kunnen worden getrokken uit de literatuur over patiëntenvoorkeuren. Dit zal 
afhangen van eventuele andere relevante parameters voor het onderzoek, 
die misschien minder belangrijk zijn voor de betrokken patiënten, maar die 
dat wel zijn voor de maatschappij als geheel en dus zeker moeten worden 
meegenomen in het onderzoek (budgettaire beperkingen en de keuzes die 
daarom moeten worden gemaakt; wettelijke en reglementaire kaders …). Er 
moeten soms keuzes worden gemaakt om het onderzoeksproces haalbaar 
te houden en tegelijk te laten passen binnen de opdracht en missie van het 
KCE.  
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9. STANDPUNTEN VAN HET KCE  
Het KCE wil patiënten zoveel mogelijk betrekken bij zijn 
onderzoeksprojecten, om beslissingen over de evaluatie van patiënt-
gerelateerde aspecten te ondersteunen en op die manier de kwaliteit 
van het onderzoek naar deze aspecten te verbeteren. Het KCE 
formuleert hieronder een aantal standpunten over hoe het dit wil doen. 
Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en moeten dus steeds 
als een geheel worden gezien.  
Het KCE moet uiteraard steeds een evenwicht vinden tussen zijn 
engagementen tegenover de patiënt en zijn wettelijke opdracht en het 
kader binnen hetwelke het zijn taken moet uitvoeren. De directie zal bij 
het maken van haar keuzes dit evenwicht op de meeste efficiënte 
manier trachten te bewaren.  
Een volgende stap is de uitwerking van een “Procesboek”, waarin 
praktische richtlijnen om patiënten te betrekken bij onderzoek zullen 
worden uitgewerkt. Hierin zullen verschillende aspecten aan bod 
komen, zoals welke patiënten(vertegenwoordigers) men kan 
betrekken, hoe men ze kan selecteren, in welke onderzoeksfase ze 
betrokken kunnen worden en welke methoden er kunnen worden 
gebruikt om een zinvolle patiëntenbetrokkenheid te garanderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Het KCE beschouwt de fundamentele ethische & filosofische en de 
instrumentele en procedurele redenen voldoende overtuigend om 
positief te staan tegenover het betrekken van patiënten bij 
beleidsvoorbereidend onderzoek in de gezondheidszorg. 
Patiënten hebben het democratische recht om betrokken te 
worden bij onderzoek dat op hen een impact heeft, en vanuit hun 
persoonlijke ervaring, kennis en competenties, kunnen zij zorgen 
voor een unieke inbreng. 

2. Het KCE streeft ernaar patiënten bij alle onderzoeksfasen te 
betrekken, indien dit relevant en gepast is voor het project. 
Patiënten moeten niet noodzakelijk bij alle onderzoeksprojecten 
worden betrokken. De relevantie en noodzaak van de 
betrokkenheid moet project per project worden beoordeeld. 

3. Het betrekken van patiënten moet een aanvulling vormen op de 
beoordeling van wetenschappelijk bewijs en op primaire 
gegevensverzameling, en mag dit niet vervangen. 

4. Voldoende middelen (personeel, tijd, budget) moeten beschikbaar 
zijn om patiënten effectief en zinvol te betrekken. Het KCE streeft 
ernaar om dit te voorzien.  

5. De planning en de processen van de projecten moeten worden 
aangepast om het betrekken van patiënten optimaal te 
implementeren. 

6. Onderzoekers en patiënten of patiëntenorganisaties moeten 
worden opgeleid om het betrekken van patiënten bij 
beleidsvoorbereidend onderzoek op een effectieve manier te 
realiseren. 

7. De activiteiten voor het betrekken van patiënten bij onderzoek 
moeten regelmatig worden geëvalueerd en procedures moeten 
worden herzien, wanneer nodig. 

8. De inbreng van de patiënten en de impact ervan op het verloop van 
het onderzoek, moet worden gerapporteerd in het 
onderzoeksrapport. 
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9. De betrokken patiënten en het KCE moeten elkaar feedback geven 
over hun samenwerking, om deze waar mogelijk te verbeteren in 
de toekomst. 

10. Iedereen kan vandaag reeds onderzoeksvoorstellen indienen bij 
het KCE, dus ook patiënten kunnen dit doen. Deze mogelijkheid 
moet behouden blijven. 

11. Patiënten moeten geraadpleegd worden tijdens de scoping van 
KCE projecten. Dit moet de onderzoekers toelaten om bij hun 
beschrijving van de context van het onderzoek, rekening te houden 
met het de patiënt-gerelateerde aspecten. 

12. Patiënten moeten geraadpleegd worden tijdens de scoping fase 
van een onderzoeksproject om de patiëntgerelateerde elementen 
te definiëren die in het onderzoek moeten worden opgenomen. 

13. Patiënten moeten geraadpleegd worden bij de selectie van te 
bestuderen patiëntgerelateerde uitkomsten.  

14. Patiënten kunnen bijdragen aan de beslissing over de manier 
waarop deelnemers aan een studie worden gerecruteerd, bij 
onderzoek waarvoor primaire datacollectie bij patiënten of 
gebruikers van gezondheidszorg nodig is.  

15. Patiënten moeten geraadpleegd worden bij de selectie en het 
testen van instrumenten voor datacollectie bij patiënten of 
gebruikers van gezondheidszorg.  

16. Patiënten moeten geraadpleegd worden bij het bepalen van de 
minimale belangrijke verschillen in patiëntrelevante uitkomsten. 

17. Patiënten moeten geraadpleegd worden om input te krijgen over 
de formulering van de beleidsaanbevelingen. Dit is nu reeds het 
geval, dankzij de aanwezigheid van de koepelorganisaties van 
patiëntenverenigingen op de Raad van Bestuur van het KCE. Deze 
mogelijkheid moet behouden blijven. 

18. Patiënten moeten worden uitgenodigd om de resultaten van de 
studie mee te verspreiden.  
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