
Is het niet tijd voor Patiëntwetenschappen?  
                                                                                                         Coleta Platenkamp 
     
    Een onderwerp dat me al langer bezig houdt is, wat het verschil is tussen 
ervaringskennis  en patiëntenkennisi. Daaraan heb ik sinds twee maanden toegevoegd: 
nadenken over inhoud en ontwikkelen van Patiëntwetenschappen.  
Hieronder volgt een pleidooi voor het invoeren van Patiëntwetenschappen met eigen 
paradigma en specialisaties. Wordt het geen tijd om die wetenschappen te ontwikkelen, 
op de agenda te zetten? Om de stem van de patiënt beter te laten horen, doen 
doorklinken en mee te laten tellen. Die stem is nog niet luid, helder en krachtig genoeg.  
 
 De patiënt centraalii 
Al decennia lang wordt binnen de zorg en behandeling gezegd dat de patiënt vertrekpunt 
is. Er worden pogingen gedaan om de patiënt centraal te zetten en er is al 40 jaar veel 
literatuur waarbinnen gesproken wordt over de patiënt centraal stellen. Dat gaat dan 
vooral om centraal stellen bij besluitvorming, eigen regie en zelfmanagement. Maar: 
 
‘Een jubelstemming over gezamenlijke besluitvorming, zelfmanagement en eigen regie 
verhult de complexiteit van dergelijke processen. Goede zorg is meer dan gefundeerd 
kiezen en het nemen van gezamenlijke besluiten. Bij goede zorg draait het om het 
voortdurend zoeken naar mogelijkheden in een complexe en onvoorspelbare context, 
het draait om ‘dokteren’ zoals Annemarie Mol zo mooi heeft geformuleerd.’iii (Inge 
Mutsaerts en Henriette van der Horst) 
 
    Vertrekken vanuit de patiënt lukt nog steeds niet genoeg. Verdoken paternalisme en 
maternalisme speelt parten. Praktijk en literatuur wijzen uit dat arts en 
verpleegkundigen het toch beter weten. Dat komt ook omdat binnen de zorg vaak alleen 
maar respect is voor het wetenschappelijke, en dat dat wetenschappelijke eenzijdige 
kennis oplevert. 
 
Evidence based shared decision making 
    Behandelingsmethoden en instrumenten die met evidence based onderzoeken 
bewezen zijn, worden hoog aangeslagen en gebruikt. Binnen de artsen en 
verplegingswereld wordt evidence based en wetenschappelijke verantwoording hogelijk 
gewaardeerd. Maar dat is niet altijd terecht, zoals de eerder aangehaalde Anne Marie 
Mol zegt: dokteren (en zorgen) is een proces van uitzoeken welke zorg het beste bij een 
patiënt past, en daar komt veel meer bij kijken.iv  
Natuurlijk zijn er hulpverleners die willen veranderen, het commentaar kennen. Die 
zeggen dat we niet alleen uit moeten gaan van evidence based medicin, dat ook shared 
decision making nodig is. Maar evidence based is onderdeel van shared decision making, 
leidt tot keuze hulpen op basis van evidence. Terwijl die evidence nu juist eenzijdig 
verkregen is. De Raad van Volksgezondheid en Samenleving kwam onlangs met een 
rapport waarin zij stelt:  
 
‘Ook zet EBP de inbreng van patiënten en de afstemming van zorg op hun eigen situatie 
onder druk (Greenhalgh et al., 2015). Een van de voorbeelden hiervan is opmerkelijk 
genoeg het gebruik van keuzehulpen bij de medische besluitvorming. In het gesprek met 



de patiënt helpen deze om inzicht te bieden in voor- en nadelen van de voorliggende 
opties. Hoewel de intentie is om patiënten meer te betrekken in de besluitvorming, 
leunen deze keuzehulpen zwaar op de beschikbaarheid van wetenschappelijk onderzoek, 
en zijn daardoor overwegend geframed vanuit een medisch perspectief (Greenhalgh et 
al., 2015).v 
 
De raad plaatst kanttekeningen bij alleen maar op evidenc based gebaseerde praktijk.    
Zij adviseert een ander perspectief: 
‘een perspectief dat de context als vertrekpunt kiest en het verabsoluteren van bewijs 
afwijst. De raad hoopt op een vruchtbare discussie over de kracht van verschillende 
genres van goede zorg en de noodzaak om daar verschillende soorten van 
kennisbronnen aan te verbinden.’ vi 
 
    Shared decision making op zich is dan ook niet genoeg. Het zenden van informatie 
naar de patiënt krijgt zo meer plaats dan het luisteren naar de context. Ondanks alle 
goede bedoelingen blijft de zorg daarbij dokter gecentreerd. Er is meer nodig. 
  ‘Een revolutie in zorg en wetenschap’ zoals zorginnovator Bas Bloemvii zegt. Want: als 
we nou eens bij de patiënt beginnen? Wat wil de patiënt, in plaats van te vertrekken 
vanuit de arts, wat die wil. Het blijkt helaas nog steeds een revolutionaire vraag.  
Maar zolang dat niet gebeurt, staat de patiënt niet centraal, worden zijn/haar wensen en 
vragen en het leven mét niet centraal gesteld. Kloppen bijvoorbeeld de richting en 
accenten van de onderzoeksagenda’s niet. En zo zijn er nog veel meer problemen te 
benoemen. Geen wonder dat ervaringsdeskundigen, met name binnen de GGz, steeds 
meer worden ingezet om zorg vanuit hun positie met peer-support te verbeteren. 
 
Invloed hiërarchie  
Bij de patiënt beginnen, is wat anders dan een patiënt informatie en advies geven. En dat 
zit niet zo in het systeem van de dokters en minder sterk bij verpleegkundigen. Hoe komt 
het dat artsen en ook wel verpleegkundigen in de praktijk ondanks goede bedoelingen 
toch vooral zenden naar de patiënt? 
Verpleegkundigen moeten vaak, hoe graag ze dat ook anders zouden willen, uitvoeren 
wat de arts hen opdraagt. Het is een wereld die bol staat van hiërarchische 
verhoudingen.viii In de praktijk blijken bijvoorbeeld ook nurse practitioners vaak niet te 
doen wat ze officieel zeggen te willen doen.  
 
‘Hoewel nurse practitioners het opbouwen van een relatie met hun patiënten van het 
allergrootste belang vonden, waren hun gesprekken tijdens spreekuren met patiënten 
meestal gebaseerd op een conventioneel medische model van  medische anamnese 
afnemen. Weinig aandacht werd daarbij besteed aan de sociale, psychologische en 
gedragsmatige kanten van leven met een ziekte. Nurse practitioners in deze studie 
leken zeer succesvol in het doortrekken naar medisch gebied, maar het naar de 
achtergrondschuiven van het patiënten perspectief  op ziek zijn, was niet bevorderlijk 
voor de ondersteuning van zelfmanagement.’ ix 
 
Kennis verkrijgen  
Een van de hinderpunten om de patiënten echt centraal te kunnen stellen is, dat de 
kennis vanuit het patiëntenperspectief onderontwikkeld is. 



 
 ‘Zorgverleners willen de beste zorg voor hun patiënten, maar hoe ontdekken zij de 
prioriteiten van de patiënt als zij vanuit een ander perspectief denken? Dit aspect is 
vooral belangrijk omdat artsen veelal de leiding nemen in het gesprek, en bijvoorbeeld 
de inschatting maken dat samen beslissen niet de voorkeur heeft. Het niet expliciet 
verkennen van de waarden en voorkeuren van patiënten, die veel verder reiken dan 
een behandelvoorkeur, wordt ook wel de ‘silent misdiagnosis’ genoemd. In ons 
vervolgonderzoek werd duidelijk dat het lastig is om dergelijke waarden en voorkeuren 
van een patiënt expliciet te krijgen in de spreekkamer. Het gaat dan niet alleen over de 
voorkeur voor een specifieke behandeling, maar vooral over de onderliggende 
beweegredenen.’x 
 
 Om dat te veranderen pleit ik ook voor Patiëntwetenschappen.  
 
Patiëntwetenschappen 
Wat Patiëntwetenschappen moet toevoegen zijn andere kennisbronnen: patiëntenkennis 
en ervaringskennis over het alledaagse leven mét, en zorg en behandelingen die daarbij 
passen. Maar ook wetenschappelijke kennis door patiëntwetenschappers geleverd, 
bijvoorbeeld binnen Disability Studiesxi. 
 Het gaat om kennisontwikkeling en kennisvorming mét, door en voor. Gezamenlijk 
verder uitwerken wat vanuit het paradigma van die wetenschap gedaan moet worden.  
Want om kennis te vergaren over leven mét zijn andere bronnen nodig, andere 
methoden en ideologieën. Daar vraagt weten meer dan metenxii. Nu wordt veel kennis 
gehaald uit de spreekkamer of bij patiëntenverenigingen. Maar er zijn veel meer 
kennisbronnen die Patiëntwetenschappen kunnen voeden. Wat die kennisbronnen 
precies inhouden en zijn, ook dat terrein is nog niet ontgonnen, onderontwikkeld. Die 
discussie moet uitgebreid gevoerd worden, mét, voor en door. Daar liggen vele 
uitdagingen, het maakt Patiëntwetenschappen alleen maar uitdagender.xiii 
Patiëntwetenschappen kunnen ook tegenwicht geven, uitgaand van een eigen paradigma 
omdat kennis over leven mét dat vraagt. We moeten ook daar misschien wel een 
beweging van maken, net zoals ervaringsdeskundigen dat doen binnen de GGZxiven 
mondjesmaat op andere terreinen van de zorg. Want het glas is namelijk niet half leeg of 
halfvol, eerder een kwart vol en driekwart leeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Toegift 
Als toegift wil ik hieronder een paar ervaringen, ideeën en problemen benoemen die 
maakten dat ik ben gaan nadenken  over het onderscheid tussen ervaringskennis, 
patiëntenkennis en wat Patiëntwetenschappen zou kunnen toevoegen. Het is verbonden 
met eigen ervaringen zodat enige persoonlijke achtergronden ertoe doen en ook 
beschreven worden. U kunt hier ook stoppen met lezen. 
 
Waarom houdt dit alles me bezig? 
Dat komt omdat ik me als vrijwilliger en oprichtster inzet voor de stichting CCC met de 
website www.patientervaringsverhalen.nl. De stichting bezit momenteel ongeveer 3800 
ervaringsverhalen in boekvorm die toegankelijk zijn gemaakt op de bovengenoemde 
website, en daarnaast blogs, korte egodocumenten, documentaires, relevante websites.  
   Ik leef zelf met meerdere aandoeningen en heb door de jaren heen zo’n 3300 
ervaringsverhalen in boekvorm gelezen en vele boeken die deze ervaringen in een ruimer 
jasje zetten. Daarnaast korte egodocumenten, opiniestukken door patiënten geschreven  
en op het internet vele blogs. Bovendien heb ik ook vele patiëntenvlogs, en door hen of 
over gemaakte documentaires gezien. Ook ben ik actief geworden binnen 
patiëntennetwerken, en heb opgetreden als deskundige vanuit het patiëntenperspectief 
op het gebied van onderwijs, onderzoek, zorg en beleid. Binnen verschillende vormen. 
Daarnaast heb ik boekjes en stukken geschreven over ervaringsverhalen en ervaringen 
van anderen en mezelf.  Ik ben opgeleid als medisch sociologe en heb als zodanig 
gewerkt op HBO-V’s en, toen nog, HBO-J’s. Daarnaast heb ik me geschoold en gewerkt 
binnen de vrouwenhulpverlening.  
  Aangezien ik zelf ook patiënt ben, word ik regelmatig gevraagd om iets te zeggen over 
leven met een ziekte, of mee te denken over subsidieaanvragen, onderwijsopzetten et 
cetera. Dat doe ik graag, omdat ik vind dat er veel meer met alle kennis die te vinden is 
over ‘leven mét’ gedaan moet worden. Vaak wordt er dan tegenwoordig vanuit gegaan 
dat ik ervaringsdeskundige ben. Sterker nog iemand antwoordde op mijn opmerking:  
‘Ik weet niet of ik wel ervaringsdeskundige ben’, met:  ‘Als jij geen ervaringsdeskundige 
bent, dan weet ik het niet meer.’ ‘Van wat?’, was mijn wedervraag. ‘Ehhhh, ja’ reageerde 
de tegenpartij toen nadenkend.  
      Dat er verwarring heerst over wat een ervaringsdeskundige patiënt is en moet 
kunnen, moge duidelijk zijn: alleen al de wildgroei aan opleidingen in de praktijk die 
allen hun eigen accenten willen leggen, laat dat zien: de een wil het liefst een ‘pure’ 
ervaringsdeskundige, de ander een opgeleide hulpverlener met ervaringsdeskundigheid 
als specialisatie. Er wordt om ervaringsdeskundigen gevraagd, getraind met 
gesprekstechnieken of binnen de revalidatiezorg als maatje. Weer een ander zoekt 
iemand die een goed verhaal kan vertellen of mee kan doen bij onderzoek, et cetera.  
   Vele opleidingen leveren dan ook op verschillende terreinen die getrainde 
ervaringsdeskundigen af.xv En er is een vakbond, er zijn uitzendbureaus  voor 
ervaringsdeskundigen als team Edxvi. Jim van Osxvii noemt de ervaringsdeskundigen 
binnen de GGz een beweging, niet meer weg te denken. Kortom er zijn 
ervaringsdeskundigen en soorten en maten. 
   De verwarring blijft me zelf ook bezig houden: ik zeg steeds dat ik beperkt, op het 
gebied van mijn aandoeningen, als chronisch zieke, ervaringsdeskundige ben. Dan 
voldoe ik aan het binnen de GGZ ontwikkelde schema door van Erp e.a.(2011)xviii.  
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Maar ik ben een andere ervaringsdeskundige dan ik was toen ik begon met optreden als 
ervaringsdeskundige. En wat ben ik als ik gevraagd word om iets te zeggen, benoemen 
van wat door patiënten is geschreven over de zorg die zij kregen van Nurse 
Practitioners? Dan ben ik zelf ervaringsdeskundige, want bezoek ook een nurse 
practitioner,  alleen, ik doe meer dan daarover vertellen, vertel over meer ervaringen en 
gebruik ook wetenschappelijke bronnen. Dan ben ik ook ervaringsdeskundige, maar op 
een andere manier, met een bepaalde achtergrond. Ik koppel kennis waaronder 
patiëntenkennis aan mijn eigen ervaring. Dat levert ervaringsdeskundigheid op, nog 
steeds volgens het genoemde schema.  
En wat ben ik als ik ervaringsverhalen verzamel voor een Lustrum van de Hart en Vaat 
groep over leven met een beroerte? Of studenten als gids mee help zoeken naar boeken 
als bronnen voor hun masterscriptie die gaat over mensen met een verstandelijke 
beperking? Of als ik nieuwsbrieven maak met allerlei informatie van verschillende 
mensen die leven met diverse aandoeningen? Als ik stukken schrijf en daarbij theorieën 
gebruik van wetenschappers als  Latour, Levinas, Mol, Nussbaum, Tronto?xix Dan 
gebruik ik kennis van anderen op een terrein waar ik geen ervaringsdeskundige ben. 
Maar die heb ik wel gelezen, verzameld en toegankelijk gemaakt. En misschien ben ik er 
vanuit een patiënten perspectief gevoeliger voor. Hebben we het dan niet over iets 
anders dan ervaringskennis? Is dat geen ander gebruik van, zeg maar patiëntenkennis? 
Daar zou ik graag een discussie over voeren. 
 
Jeannette Pols introduceerde de term patiëntenkennis:  
 
‘Patiëntenkennis is de praktische equivalent van klinische kennis voor patiënten. Het is 
praktische kennis, maar met een ander object en met een ander doel. Niet de kliniek is 
de situatie waarop de kennis betrekking heeft, maar het dagelijks leven met  een 
ziekte.’xx 
  
Wat past daar wel en wat niet onder? De boeken van de stichting zijn zulke bronnen van 
patiëntenkennis. En de blogs, documentaires, korte egodocumenten die op het internet 
en onze site te vinden zijn, ook. Daarmee kan nog meer patiëntenkennis worden 
vergaard. Bij elkaar is het een rijke bron van patiëntenkennis.xxi Evenals de 
opiniestukken en achtergrondstukken die door patiënten zijn geschreven over leven mét, 
of over zorgmomenten, contacten binnen een zorgsetting.  
 
En waar vallen de onderzoeken, stukken en boeken van wetenschappers onder die zélf 
leven met een aandoening? Ook kennis van patiënten.xxii Waar valt de kennis onder van 
gepromoveerde patiënten die ook nog eens een onderwerp hebben gekozen als 
patiëntenparticipatie, patiëntenperspectief, goede zorgverlening, of een onderwerp over 
leven mét een ziekte/ aandoening die zij zelf ook hebben? Het is wetenschappelijke 
kennis. 
Het zijn wat mij betreft vormen van Patiëntwetenschappen. Vanuit een eigen 
perspectief, voor met en door uitgevoerd om zorg en leven mét een ziekte/aandoening te 
verbeteren. Zo wordt werkelijk duidelijk gemaakt wat patiënten willen.  
  
  Zelf wil ik na 14 jaar verzamelen van bronnen van patiëntenkennis en ze toegankelijk 
maken, meer gaan ‘oogsten’. Dat wil zeggen nadenken over welke onderwerpen 



patiënten belangrijk vinden. Ik noem dat ‘oogsten’ van patiëntenkennis, omdat ik 
bronnen van patiëntenkennis heb gelezen, ontgonnen en verzameld. Wat zijn  
overstijgende thema’s die spelen en uit de bronnen naar voren komen? Waar hebben 
patiënten, als zij leven mét het meeste last van, en wordt daar wel genoeg aandacht aan 
besteed?  Wat gebeurt er als zorglogica, zorgen voor elkaar, weer centraal komt te staan, 
dus niet marktdenken maar zorg denken? Wat vinden patiënten een goede arts? 
Verpleegkundige? Hoe kijken zij aan tegen een ‘personal coach'? Dat zijn trage vragen, 
vragen waarvoor veelal geen recepten zijn, en ook het denken daarover vraagt veel tijd 
en in dialoog gaan.  
Waar passen de boeken van patiëntwetenschappers die over leven mét schrijven? 
Gerhard Nijhof, jarenlang professor Medische Sociologie vindt, nadat hij zelf ziek is 
geworden, dat hij jarenlang verkeerd les heeft gegeven, het moest alledaagser. Hij vindt 
ook dat het probleem van vele onderzoeken is, dat ze komen uit de hoofden van gezonde 
mensen, door hen zijn bedacht en opgezet. xxiii Arthur Frank, een Canadese professor 
toont aan wat zijn ziekte met hem deed en levert theorieën over het gebruik van 
ervaringsverhalen en methoden voor het inzetten van ervaringsverhalenxxiv.  
Patiëntwetenschappen kan daarmee verder gaan.  
Proberen een aantal patiëntonderzoekers dat ook niet binnen hun onderzoeken? Alie 
Weerman, Truus Teunissen, Maarten de Wit, Karin Schippers? xxv Wetenschap bedrijven 
vanuit patiëntenperspectief, daarbij zijn nog vele vragen te stellen. Maar er bestaat veel 
materiaal en er zijn mensen die Patiëntwetenschappen invulling zouden kunnen geven. 
Dan zou er meer gedaan worden met bestaande patiëntenkennis om zorg en leven mét te 
verbeteren. Bovendien zou het ook een meerwaarde kunnen hebben voor 
ervaringsdeskundigen: hen ondersteunen.   
 
 
Een uitsmijter, voorbeeld waar ik op aan het broeden ben, en waar ik nog veel meer over 
moet uitzoeken:  
Binnen het onderwijs gingen studenten vanuit een minor patiëntenparticipatie 
onderzoek doen in de praktijk. De praktijkmensen bedachten een onderwerp, waar de 
studenten mee aan de slag gingen. Omdat ik vanuit patiëntenperspectief commentaar 
leverde waren steevast vragen: ‘Is dit het onderwerp dat patiënten hebben aangedragen? 
Hoe dan? Hebben zij hier het meeste behoefte aan? Past de onderzoeksmethode die 
jullie gebruiken hier wel bij?’ De onderzoeksvraag ging dan bijvoorbeeld om een 
intakegesprek dat niet goed liep. Basaal gaat er dan wat mij betreft wat fout. Want: wat 
als we nu eens starten bij de patiënt? Wat wil die verbeterd zien? 
Ik las twee jaar geleden het boek ‘The body multipel’xxvi van Annemarie Mol, waarvan ik 
hoop dat ik het meeste begrepen heb, maar wat mij ook heeft doen nadenken over hoe 
artsen bedenken welke behandeling een patiënt met een aandoening zal krijgen. 
Annemarie Mol laat in dit boek zien dat één lichaam, één ziekte niet bestaat. Er zijn  
verschillende perspectieven, contexten, ja ook tijd heeft invloed op de keuzes van 
behandeling voor patiënten. En dat wordt binnen een context waarin een en ander zich 
afspeelt, door artsen in overleg met andere specialisten die ze kennen en vertrouwen 
besproken. 
 Ik dacht dit jaar, na de hiervoor genoemde ervaringen binnen het onderwijs: ‘Is het niet 
hoog tijd om een subsidie te geven aan mensen die niet de zoveelste intakelijst gaan 
verbeteren omdat die blijkbaar niet goed werkt, maar een subsidie voor het uitwerken 



van heldere toelichting van verschillende behandelmethoden? Met daarbij de 
overwegingen van de deskundigen. Zodat de patiënt kan kijken wat het best bij hem 
past?’ En zo valt er volgens mij nog veel meer te oogsten. 
 
Tenslotte: dit stuk begon hiermee, ik hoop dat ik dat enigszins heb kunnen verhelderen. 
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xi https://disabilitystudies.nl/  Zij hebben bijvoorbeeld ook een onderzoek gedaan naar wat 
wetenschappelijk onderzoekers die ook een makke hebben als extra hebben wanneer zij dedubbele 
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