
 

Christine Dedding en Meralda Slager: ‘De rafels van participatie in de 
gezondheidszorg’ Van participerende patiënt naar participerende omgeving. 
Uitgeverij Boom Lemma, Utrecht 2013. ISBN  978‐94‐6236‐019‐8 Zie ook:  
http://www.boomlemma.nl/ ( Ziekte algemeen/AG) 

Zie ook: http://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-rafels-van-
participatie-in-de-gezondheidszorg-verkend-in-nieuw-boek/  

Soort boek/Ziekte/Stijl:  
Een rijk boek over verschillende vormen van patiëntenparticipatie waarbij veel 
vragen worden gestel en kritische commentaren worden geleverd bij 
patiëntenparticipatie in de praktijk.   
Van de uitgeverssite: http://www.boomlemma.nl/gezondheidszorg/catalogus/de-
rafels-van-participatie-in-de-gezondheidszorg-1 ; 
‘Participatie van patiënten wordt gezien als de manier om het onderzoek in de 
gezondheidszorg te verbeteren, maar ook om een betere kwaliteit en nauwkeuriger 
afgestemd beleid te ontwikkelen. Het moet leiden tot een gezondheidszorg die 
patiënten en cliënten centraal stelt. De praktijk is echter weerbarstig. En ondanks de 
reuzenstappen die zijn gemaakt staan er nog veel vragen open over hoe participatie 
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Meer is niet beter, zo weten we inmiddels, 
maar wanneer is het dan voldoende of goed?  
Vragen die in dit boek bediscussieerd worden zijn: 

 Hoe staat het met de patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid 
binnen de gezondheidszorg? 

 Is het daadwerkelijk gelukt om patiëntenparticipatie in te weven in het 
gezondheidszorgsysteem en het wetenschappelijk onderzoek? 

 Welke aspecten zijn daarbij uit het oog geraakt of onderbelicht gebleven? 
 Moeten we de doelen bijstellen, nieuwe vormen van samenwerking zoeken en 

nieuwe tools ontwikkelen of kunnen we op de ingeslagen wegen verder?’ 

In het boek staan casussen en dertien essays waarmee Christine Dedding en Meralda 
Slager de spanningsvelden rondom patiëntenparticipatie toelichten en ideeën en 
adviezen voor participatie in de toekomst te leveren. Boek van 238 pagina’s. 

Over de schrijfsters (redactie): 
Dr. Christine Dedding is medisch antropoloog en als universitair docent en 
onderzoeker werkzaam bij het Athena Instituut van de VU. Tevens is zij mede 
initiatiefnemer van De Participatietafel. 
 
Dr. Meralda Slager is gezondheidswetenschapper en als hoofddocent werkzaam bij de 
Academie voor Gezondheidszorg aan de Haagse Hogeschool. Daarvoor werkte zij bij 
ZonMw en was ze onder meer verantwoordelijk voor het ZonMw/VSBfonds-
programma Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid. 
Andere bijdragen, naast diverse reacties op de casussen komen van, in alfabetische 
volgorde: Tineke Abma, Vivianne Baur, Jacqueline Broerse, Albert Cath, Janneke 
Elberse, Sjaak van der Geest, Klasien Horstman, Mare Knibbe, Doortje Kal, 
Annemarie de Knecht-van Eekelen, Jacqueline Kool,  Coleta Platenkamp, Jeannette 
Pols, Wina Smeenk, Cees Smit, Marten de Vries, Wilna Wind. 
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Korte Beschrijving:  
http://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-rafels-van-participatie-in-
de-gezondheidszorg-verkend-in-nieuw-boek/ : ‘In het boek ‘De rafels van participatie 
in de gezondheidszorg’ wordt onderzocht of het is gelukt om patiëntenparticipatie in 
te weven in het gezondheidszorgsysteem en in het onderzoek naar (leven met een) 
ziekte of beperking. Hoe ver zijn we gekomen sinds de eerste initiatieven? Moeten we 
op de ingeslagen weg verder, of is het nodig betere (weef)technieken te ontwikkelen, 
andere vormen van samenwerking te zoeken of zelfs radicaal de doelen bij te sturen? . 
Dit zijn slechts enkele vragen die centraal staan in dit boek. (…).De schrijvers zijn 
daarom vooral geïnteresseerd in de rafels van participatie: die aspecten van het 
participatieproces die nog weinig aandacht kregen omdat ze mensen onwelgevallig 
zijn of simpelweg over het hoofd worden gezien. Denk aan groepen die niet worden 
meegenomen in het participatieproces omdat ze zijn vergeten, of waarvan men denkt 
dat ze niet passen in het patroon. Denk ook aan de draden die hardnekkig blijven 
loshangen omdat de samenwerking tussen de verschillende partijen niet van de grond 
komt. (…) Moet iedereen dezelfde participatiekansen geboden worden? Kunnen we 
voor alle verschillende groepen (jong en oud, hoog- en laagopgeleid, mensen met 
zeldzame ziekten, cognitieve of ernstige communicatiebeperkingen) de juiste 
voorwaarden creëren? Levert participatie altijd nieuwe kennis op die ook 
daadwerkelijk wordt ingezet om praktijken te verbeteren? En is participatie altijd per 
definitie goed of kan ze ook misleiden, overbodig zijn, zelfs misbruikt worden of nog 
andere negatieve consequenties met zich meebrengen?’  
Het boek bestaat uit de volgende hoofdstukken: Introductie: de rafels in beeld, 
participatie en scholing, de rol van patiëntenorganisaties, de rol van cliëntenraden, de 
rol van patiënten in onderzoek, de betekenis van ervaringskennis, zelfmanagement en 
zelfregie, macht en onmacht, implementatie van participatie, epiloog:de rafels 
inweven. 
De schrijvers leveren zeer verschillende voorbeelden van, reacties en reflecties op 
specifieke (participatie) praktijken en vragen aandacht voor verschillende vormen 
van  participatie en vragen aandacht voor rafels die in de toekomst aandacht 
behoeven. Zij kijken onder andere of en hoe losse rafels, indien nodig, alsnog 
ingeweven kunnen worden in onderzoek en beleid.  
 
Wat viel op: 
De veelzijdigheid van de opgenomen stukken viel op: participatie in de brede zin van 
het woord komt aan bod. Er staan een aantal mooie bijdragen in deze bundel die tot 
nadenken aanzetten.  Na de presentatie van het boek in Den Haag was er ’s avonds 
een discussiebijeenkomst in de OBA te Amsterdam. Ook daar kwamen vele 
discussiepunten die momenteel spelen als het om participatie gaat in het voetlicht. 
(Wie vertegenwoordigt waar? Wat te doen met zelfregie en zelfmanagement, kan 
participeren altijd en moet het ook altijd? Wat zijn randvoorwaarden, hoe ziet goede 
participatie eruit?)  
Als mede ‘participant’ werd mij gevraagd adviezen te leveren. Ik had er zeven 
voorbereid. Dat waren: 

1. Zorg voor goede patiënten participatie die schuurt op een goede manier, die 

pijn doet, bij meerdere partijen. Meer onderzoek waarbij patiënten van het 

begin tot het einde samenwerkende partners zijn, met een eigen inbreng. 
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2. Wees eerlijk over de beperkingen van de feitelijke patiënten participatie, ook 

naar buiten toe. (Vaak zegt men dat het wel gebeurt, maar gebeurt het niet 

echt. Gevaar van onteigening dreigt,  is gekoppeld aan de patiënt lobbyist en 

professionals die congressen organiseren en ernaartoe (kunnen) gaan die over 

de thema’s gaan, maar waarbij patiënten niet  of nauwelijks meedoen.) 

3. Openheid van twee kanten is nodig. 

4. Zorg dat ‘haardvuurtjes’, ‘bricolages’ ( Knibbe, Horstman, de Vries) meer kans 

van slagen krijgen, als een soort proeftuinen mogen experimenteren, naast 

andere modellen van patiëntrepresentatie en patiëntactivering. 

5. Dat vraagt een ander stimulerings- en subsidiëringssysteem.  

6. Houdt het verhaal van de patiënt heel; vervorm het niet zodanig dat er een 

andere inbreng wordt gegeven. Begrippen worden dan containerbegrippen die 

op vele manieren geïnterpreteerd en ingezet worden. Het idee van de patiënt 

wordt daarbij vaak onteigend (zelfmanagement).  

7. En…. Maak meer gebruik van ervaringsverhalen in verschillende vormen  

( www.patientervaringsverhalen.nl)  

Recensie/Extra:  
http://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-rafels-van-participatie-in-
de-gezondheidszorg-verkend-in-nieuw-boek/ 
http://www.zonmw.nl/nl/themas/thema-detail/participatie/thema-detail/ 
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/patientenparticipatie-in-
onderzoek-kwaliteit-en-
beleid/actueel/?tx_zonmwdata_pi1[mode]=1&tx_zonmwdata_pi1[tt_news]=2774&c
Hash=30b7b5fd0abb28ff1e585c8c94071e5a 
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