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Bij dit proefschrift hoort: 
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 Op 17 juni vond aan de VU te Amsterdam de promotie van Truus Teunissen plaats 

waarin zij bovengenoemd proefschrift verdedigde. Bij het proefschrift hoort een tweede 

in het Nederlands geschreven eenvoudiger toelichting.  

 

De centrale onderzoeksvraag is: 

(pag.236): ‘Waaruit bestaat het geheel van ervaringskennis van mensen met een  

chronische ziekte of een beperking in de context van hun beoordelen van kwaliteit van 

zorg en onderzoek? 

Voor het proefschrift onderzocht zij de volgende subvragen: 

- Wat is belangrijk voor mensen met een chronische ziekte of een beperking als het gaat   

   over onderzoek en kwaliteit van zorg? 

- Met welke criteria beoordelen vertegenwoordigers van mensen met een chronisch  

   ziekte of een beperking onderzoek en kwaliteit van zorg? 

- Hoe is de onderlinge interactie en relatie tussen vertegenwoordigers van mensen met  

   een chronische ziekte of een beperking en professionals tijdens participatieactiviteiten. 

  Teunissen deed voor dit Engelstalige proefschrift meerdere praktische onderzoeken 

vanuit een responsieve onderzoeksbenadering. Het boek bevat onder andere het verslag 

van een auto-etnografisch onderzoek met een narratieve analyse, literatuurstudies, 

kwalitatief verkennend onderzoek, een longitudinale case study (7 jaar) in 

samenwerking met het longfonds Nederland.  

  Ze gebruikte een interactieve methode en als bronnen naast wetenschappelijke studies 

ook  de zgn. grijze literatuur (verslagen, rapporten en andere documenten), hield 

focusgroepen, rondetafelgesprekken, interviews.  

Zo probeerde zij erachter te komen welke onderwerpen en waarden van belang zijn voor 

mensen met een ziekte of beperking  en wat er voor nodig is om deze onderwerpen 

helder en duidelijk op tafel te krijgen.  

   Truus Teunissen is zelf iemand met meerdere chronische aandoeningen. Hoofdstuk 

twee van haar proefschrift gaat over de weg die zij heeft bewandeld, het is een 

tegendraads verhaal, een auto-etnografisch onderzoek,  dat met een narratieve analyse 

geanalyseerd is. Getoond wordt dat zij, en vele anderen die leven met een chronisch 

ziekte of beperking zowel krachtig als kwetsbaar zijn, kwetsbare momenten naast 

krachtige kent,  dat het én én is, en dat zij en hun omgeving daarmee om moeten leren 

gaan.  

  Vervolgens verkent Teunissen criteria op grond waarvan vertegenwoordigers van 



mensen met een chronische ziekte of beperking aan de onderhandelingstafel, onderzoek  

en kwaliteit van zorg beoordelen.  

  In hoofdstuk vier volgt een inventarisatie van belangrijke onderwerpen uit de literatuur 

om in hoofdstuk 5 een gestructureerde beoordeling en evaluatie in de praktijk te 

leveren. Hoofdstuk zes bevat de longitudinale studie over het participeren van mensen 

met een longziekte waarna in een slothoofdstuk algemene discussie wordt gekeken naar  

antwoorden op de onderzoeksvragen, aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de 

participatie praktijk. 

   

   Teunissen bekeek welke waarden achter de onderwerpen van mensen met een 

chronische ziekte of beperking van groot belang zijn. Zij vond er 35 waarvan er 13 niet in 

de door haar geraadpleegde wetenschappelijke literatuur werden gevonden. Ze vond 6 

terreinen waarop patiënten en cliënten zich zouden moeten richten:  relevantie voor 

patiënten/cliënten, kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg, ethiek en veiligheid, 

informatie/communicatie, participatie/zeggenschap. 

  Ze leverde een praktische toepassing, de PGO versie van de criteriawaaier met 

toelichtingsboekje te gebruiken als steun in de rug bij de beoordeling, evaluatie en 

discussie van onderzoeksvoorstellen en projecten ter verbetering van kwaliteit van zorg. 

Deze criteriawaaier is geen kookboek, maar een instrument dat helpt nadenken over wat 

van belang is en welke nadelen, obstakels er te vinden zijn. De waaier zou ook na een 

aantal jaren weer bijgesteld moeten worden. Een aantal patiëntenverenigingen passen 

de waaier aan, leveren daarbij specifieke waarden die voor hun patiënten/cliënten groep 

belangrijk zijn.  Zie ook: 

http://www.pgosupport.nl/page/Kennisbank?mod[PGO_FileCabinet_Module][i]=106  

   Zij ontwierp de participatie ijsberg, met vier waarden groepen: fundamenteel, kwaliteit 

van leven, kwaliteit van zorg en zeggenschap/participatie. Alleen het topje van de 

ijsberg, zeggenschap en participatie is zichtbaar boven water. Daar zitten de mensen die 

participeren en hun stem laten horen maar zijn er nog velen die onzichtbaar zijn, onder 

het wateroppervlak zitten, niet hoorbaar zijn. Dat heeft volgens Teunissen te maken met 

dat de mensen onder het topje van de ijsberg hun fundamentele waarden en kwaliteit 

van leven waarden nog niet hebben gerealiseerd of veilig gesteld. 

   Haar participatieladder kent treden waarbij er sprake is van geen participatie 

onderaan, consultatie, advisering, samenwerking en uiteindelijk controle bovenaan. Zelf 

heeft zij een voorkeur voor partnerschap, waarbij mensen niet tegenover elkaar staan 

maar gelijkwaardige gesprekspartners zijn, elkaar met respect behandelen en er 

aandacht is voor de kwetsbare partij aan tafel. 

 Haar toelichtende praatje eindigde zij met te zeggen dat er een stijgend gevoel is voor 

het belang van participatie van mensen met een chronische ziekte/aandoening, maar 

dat er nog steeds sprake is van schijnparticipatie.  

 

  Het onderwerp van dit boek  is belangrijk zo werd door de Corona leden een aantal 

keren benadrukt. Het roept veel discussie en verdiepingsvragen op, vraagt om 

vervolgonderzoek. Daar moet dan ook geld voor zijn, zoals Teunissen zelf dat ook een 

aantal keer zei.  

http://www.pgosupport.nl/page/Kennisbank?mod%5bPGO_FileCabinet_Module%5d%5bi%5d=106


Het bleek ook uit de vragen die de leden van de Corona aan Truus Teunissen stelden en 

de antwoorden die zij er op gaf. Vragen en onderwerpen van de corona gingen over: 

- de verschillende waarden die in de grijze literatuur en de wetenschappelijke literatuur 

zijn gevonden,  

-de verschillen tussen zorgwaarden en onderzoekswaarden, 

-implementatie mogelijkheden van participatie en implementatie en verfijning van de  

  criteriawaaier, 

-de dreiging die van de nieuwe (patiënten) stem uitgaat voor andere partijen,  

-hoe vertegenwoordigers een grotere groep kunnen representeren en hoe ze beter  

  toegerust aan tafel kunnen komen, 

-hoe omgegaan kan worden met terugslag en vertegenwoordiging, de soort trefwoorden  

 die gebruikt zijn,  

-dat patiënt preferenties pas sinds 2010 in de literatuur aanwezig zijn, 

-mogelijke bias in het onderzoek, 

-klopt de hiërarchie die je benoemt bij de participatie ijsberg wel als je kijkt naar  

 bijvoorbeeld de ziekte van Lyme en sarcoïdose: de medische zorg schiet daar nog erg  

 tekort, zij worden niet serieus genomen.  

-verschil tussen de juridische benadering die rechten afdwingt, waarbij de patiënt  

 soeverein is met rechten, en het samenwerkingsmodel en  de counterstory die de  

 beperking toont zonder opdringerig te zijn, gericht is op samenwerking. 

Enige antwoorden van Teunissen: 

-een plek is gereserveerd in het juridische model, de persoon kan dan wisselen.    

 De persoon moet wel toegerust zijn op zijn taak, moet overstijgend kunnen denken en    

 praten. Dat is een verantwoordelijkheid van de patiëntenbeweging. 

-rechten moeten wel afgedwongen worden, dat staat op gespannen voet met   

 samenwerking.  

-mensen die niet participeren, kwetsbare mensen, daar moet je soms naartoe, en dan 

moet je hun vertrouwen winnen, bijvoorbeeld bij allochtone ouderen: die vullen geen 

enquêtes meer in, doen daar niet aan mee. Daar schiet het dialoogmodel niet tekort, 

maar de manier waarop onderzocht wordt. Bijvoorbeeld bij een onderzoek onder COPD 

patiënten was het goed dat onderzoekers naar de COPD mensen toegingen als zij 

sportten. In de pauzes hadden ze dan gesprekken. 

Gedurende de promotie werden enige opmerkingen gemaakt over de foto’s van 

sculpturen die  Truus Teunissen heeft gemaakt en waarmee ze haar proefschrift heeft 

geïllustreerd.  Zij vertellen over haar strijd tussen kwetsbaarheid en kracht in haar eigen 

leven als persoon met een ziekte en aandoening. 

 Op Linked in zegt Truus dat haar specialties zijn: participatie en zeggenschap van mens 

met een chronische ziekte of beperking; zeggenschap; inclusieve samenleving; 

diversiteit; ervaringsdeskundigheid& ervaringskennis; dialoog; partnerschap. 

In dit proefschrift zijn die specialties zeker terug te vinden.  

 

 


