
Nog tot het einde van 2021 loopt de campagne ‘Elke stap zet je samen’ op initiatief van de vzw Patient Empowerment. 
De gedachtengoed achter deze campagne stopt uiteraard niet op 31 december 2021. 

Misschien zal je in ons ziekenhuis een van deze affiches zien hangen. Of ook zie je een van de cartoons in de media of 
op het internet passeren. Medeoprichter van de vzw en initiator van de campagne prof. Edgard Eeckman doctoreerde 
in de communicatie- en mediastudies over Patient Empowerment. Maar hij heeft ook ervaring als patiënt. 

Edgard: “Als je als patiënt contact hebt met een zorgverstrekker die aandacht voor je heeft en je begrijpt, voelt dat 
bijzonder goed aan. En als je als zorgverstrekker weet dat je patiënt helemaal mee is met wat moet gebeuren én echt 
gemotiveerd om er iets aan te doen, is dat ook bijzonder. En dat geldt niet enkel voor artsen, maar evenzeer voor 
verpleegkundigen, paramedici, klinisch psychologen, … Het maakt de zorg beter. Hoe meer mensen die overtuiging 
delen, hoe meer ze die ook in de praktijk zullen omzetten".

“Idealiter komen 
zorgvrager en 

zorgverstrekker tot een 
beslissing 

waar ze beiden helemaal 
achter staan”.

Deze benadering heeft nog een effect. Wie ziek 
wordt, verliest in mindere of meerdere mate een stuk 
eigen autonomie. Ineens word je afhankelijk van 
bijvoorbeeld de informatie, expertise of vaardigheden 
van de arts. Voor een geneesmiddel heb je vaak een 
doktersvoorschrift nodig en om thuis uit te zieken kan je 
niet zonder een ziekenbriefje. 

Onderzoek toont aan dat het gevoel van afhankelijkheid 
dikwijls als erg onaangenaam wordt ervaren. Het kan 
leiden tot frustratie en agressief gedrag of net tot 
passiviteit. Dat gevoel zoveel mogelijk neutraliseren door 
adequate informatie en open communicatie kan dat 
gevoel verminderen en mogelijk helemaal neutraliseren. 

Patient Empowerment is dus niet zomaar een 
Engelstalige term. Het maakt de relatie zorgvrager-
zorgverstrekker menselijker en warmer. Niet te 
verwonderen dus dat we er als ziekenhuis helemaal 
achter staan.

De campagne: 'Elke stap zet je samen'

IN DE KIJKER
PATIENT EMPOWERMENT
Het is essentieel dat een patiënt nauw betrokken wordt bij zijn behandeling. Immers, hij of zij is 
degene die ze moet ondergaan. Als patiënt en zorgverstrekker aan één zeel trekken, is de kans op 
optimale zorg het grootst. Daarom ondersteunen we enthousiast de campagne van de vzw Patient 
Empowerment ‘Elke stap zet je samen’.

De patiënt heeft de ervaring met de ziekte en 
de behandeling. De zorgverstrekker heeft de 
wetenschappelijk onderbouwde kennis erover en de 
ervaring met veel patiënten. Als beiden hun inzichten 
delen, kunnen ze samen beslissen welke behandeling 
het meest aangewezen is en waarachter de patiënt kan 
staan. 

Ze hebben dan de controle over het ganse gebeuren 
gedeeld, evenals de verantwoordelijkheid. Samen 
bouwden ze een gelijkwaardige relatie op. Dat is ook het 
einddoel van wat Patient Empowerment heet.

Wederzijds respect
Dit gebeurt in wederzijds respect. Patient Empowerment 
staat niet voor een patiënt die altijd gelijk krijgt. Hij of zij 
is niet een klant en een ziekenhuis is geen supermarkt of 
hotel. Het is zeker niet in het belang van de patiënt dat 
een arts zich zou gedragen als een verkoper, die zoveel 
mogelijk winst wil boeken. Neen, een zorgverstrekker 
moet te allen tijde het gezondheidsbelang van de patiënt 
voor ogen houden, én de waarden van de patiënt.

Want het is niet omdat iets kan dat het ook moet. Een 
behandeling kan soms bijwerkingen hebben die zwaar 
om dragen zijn. Enkel de patiënt kan samen met zijn 
naasten beslissen of die de behandeling waard zijn. Dat 
dient een arts te respecteren. Op zijn beurt respecteert de 
patiënt het standpunt van de arts. 

Samen beslissen
Samen beslissen klinkt eenvoudiger dan het vaak is. 
Vooreerst moeten zorgvrager en zorgverstrekker elkaar 
goed en eerlijk informeren. Dat is op zich niet altijd 
evident. Een medisch probleem kan bijzonder complex 
zijn en soms ontbreekt het de zorgverstrekker aan de 
tijd. Dat zou niet mogen, maar in de praktijk gebeurt 
het wel eens. Na de informatiefase wisselen patiënt en 
arts voor- en tegenargumenten van een behandeling 
uit. De voordelen komen op tafel maar ook de mogelijke 
bijwerkingen. 

Je voelt al hoe belangrijk echt naar elkaar luisteren is. 
Dan komt het ogenblik waarop de beslissing moet vallen. 
De arts kan zijn voorkeur voor een behandeling uiten, 
de patiënt kan uitleggen waarom hij voor een andere 
behandeling zou gaan. Het laatste woord is aan de 
patiënt want het is zijn of haar lichaam. 
Essentieel is altijd dat de patiënt beslist met kennis van 
zaken. Idealiter komen ze tot een beslissing waar ze 
beiden helemaal achter staan.

Het afhankelijkheidsgevoel zo klein mogelijk 
maken
Deze aanpak zorgt voor een grote betrokkenheid van de 
patiënt. Hij of zij participeert in het eigen zorgproces en is 
dan ook echt gemotiveerd om de behandeling correct uit 
te voeren. Dat verhoogt de kans dat de therapie ook echt 
effectief is. 

Meer info op www.patientempowerment.be.
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