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Abstract 
 

Patiëntenparticipatie ondersteunt de toenemende vermaatschappelijking in de 

geestelijke gezondheidszorg. De concrete invulling van het concept 

‘patiëntenparticipatie’ is echter onder andere afhankelijk van de nationale context. 

Daarom is het van groot belang om in kaart te brengen welke participatievorm het meest 

zinvol is in een bepaalde omgeving. Het doel van deze studie was een beschrijving te 

geven van de zienswijzen van patiënten tijdens een opname in een psychiatrisch 

ziekenhuis op patiëntenparticipatie. Er werden 32 patiënten en ex-patiënten van een 

psychiatrisch ziekenhuis geïnterviewd in focusgroepen of in een individueel interview. 

Een met fenomenologie verrijkte ‘grounded theory’-benadering werd aangewend om de 

verschillende betekenissen die patiënten aan patiëntenparticipatie geven, in kaart te 

brengen. Dit resulteerde in een conceptbeschrijving van patiëntenparticipatie. Daarnaast 

konden noodzakelijke hefbomen en voorwaarden om tot zinvolle participatie te komen 

geformuleerd worden. Enkele bestaande participatievormen werden kritisch bekeken. 

Ten slotte werd een inschatting gemaakt van de waarde van het beluisteren van de visies 

van de patiënten. Concluderend kan gesteld worden dat patiënten bij participatie in 

eerste instantie denken aan inspraak in hun eigen behandeling. De voor hen relevante 

participatie speelt zich af binnen de relatie met hun meest nabije hulpverleners. Zinvolle 

participatie vereist van de hulpverleners eerder een attitude dan een interventie die 

uitnodigt om te participeren. Daarnaast is het nut van de bestaande georganiseerde 

vormen van participatie voor patiënten niet helder of wordt het in twijfel getrokken. Ten 

slotte willen en zouden patiënten ook moeten gehoord worden over thema’s die hen 

aanbelangen. Focusgroepen lenen zich hier als methode goed toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal woorden masterproef: 17946 (exclusief literatuurlijst, tabellen en bijlagen) 
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1.  Inleiding 
 
Patiëntenparticipatie werd in het kader van gezondheidszorg gedefinieerd als “het actief 

betrekken van patiënten en burgers in aangelegenheden die met gezondheid en 

gezondheidszorg te maken hebben” (Koning Boudewijnstichting [KBS], 2007, p.8). 

Patiëntenparticipatie heeft een positief effect op de levenskwaliteit van de patiënt omdat 

het de geestelijke gezondheidszorg responsiever maakt ten aanzien van de noden van de 

patiënten. Dit heeft een kwaliteitsverbetering van deze zorg tot gevolg. Bij mensen met 

een psychologisch of psychiatrisch probleem wordt aan patiëntenparticipatie 

daarenboven een therapeutische waarde toegekend. Het bevordert het empowerment van 

de patiënten, verhoogt de betrokkenheid van de patiënt en leert de patiënt niet alleen 

met zijn ziekte omgaan maar ook zijn competenties gebruiken (Hickey & Kipping, 

1998; Lucas, 2010; World Health Organisation [WHO], 2010).  

 

Met 158 psychiatrische bedden per 100.000 inwoners spant België de kroon, vergeleken 

met andere EU-landen (WHO, geciteerd in Dienst Psychosociale Gezondheidszorg, 

s.d.). In deze context stelt België met artikel 107 van de ziekenhuiswet 1  de 

vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg centraal. Een van de kernfuncties die 

deze hervorming moet ondersteunen, is het bevorderen van patiëntenparticipatie (Lucas, 

2010). In de ons omringende landen, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en 

Nederland, is deze ontwikkeling al begonnen omstreeks 1980 en zijn al talrijke studies 

uitgevoerd naar efficiënte participatievormen en de effecten van participeren (Repper & 

Perkins, 2003). Dit geeft België het voordeel dat er al talrijke ‘good practices’ gekend 

zijn, maar toch kan op deze en andere buitenlandse voorbeelden niet blindelings 

gerekend worden. De concrete invulling van het concept ‘patiëntenparticipatie’ is 

namelijk sterk afhankelijk van de nationale context, het historische en ideologische 

kader en de nagestreefde doelstellingen (Hickey & Kipping, 1998). De complexiteit van 

het Belgische gezondheidszorgsysteem, de beperkte veranderingscapaciteit op vlak van 
                                                
. 1 Artikel 107 van de ziekenhuiswet zegt dat “De Koning kan in specifieke financieringswijzen voorzien 

om, op experimentele basis en beperkt in de tijd, een prospectieve en programmageoriënteerde 
financiering van zorgcircuits en netwerken mogelijk te maken.”  Deze financieringstechniek laat 
de ziekenhuizen toe een deel van het budget te realloceren om het bestaande aanbod voor 
personen met psychische problemen aan te passen aan hun behoeften en zorgvragen 
(Vlaanderen, no date). 
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participatie en de gebrekkige bekendheid van de wet van 2002 op de patiëntenrechten 

zijn enkele typisch Belgische knelpunten (KBS, 2008). Dus is bijkomend onderzoek 

naar patiëntenparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg in eigen land zeker nog 

nodig. 

 

Over wanneer welke methode van participatie het meest geschikt is, is nog nauwelijks 

iets bekend. Hierover bestaan dus geen eenduidige conclusies, noch is er een optimale 

methode gekend (Van de Bovenkamp, Grit & Bal, 2008). In de praktijk bleek al dat een 

top-down organisatie van patiëntenparticipatie niet altijd door de patiënten op 

enthousiasme onthaald wordt (Van Staa, Jedeloo, Latour & Trappenburg, 2009). Ook 

bepaalde initiatieven om patiënten of ex-patiënten bij de behandeling in een 

psychiatrisch ziekenhuis te betrekken, waren niet altijd succesvol. De ervaring en 

beleving van de psychiatrische patiënten zelf bleef hierbij voorlopig onderbelicht. 

Nochtans is hierover in dialoog gaan met de patiënten een absolute voorwaarde om van 

patiëntenparticipatie een succes te maken (Laitila, Nikkonen & Pietilä, 2011). Daarom 

is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe de patiënten participatie ervaren tijdens 

hun opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Daarnaast is er de noodzaak om een 

draagvlak voor de integratie van patiëntenparticipatie te creëren bij de hulpverleners. 

Dit kan enkel bereikt worden door een zo goed mogelijk begrip van de ervaringen van 

de patiënten, zodat het onderwerp bespreekbaar wordt en op die manier visies en 

praktijken bij het management en op de werkvloer kan beïnvloeden (Mental Health 

Task Force, geciteerd in Repper & Perkins, 2003). Aan deze noden zal dit onderzoek 

proberen een bijdrage te leveren. 

 

Om participatie vorm te geven, is het belangrijk om de opvattingen en beleving van de 

patiënten hierover te kennen. Eerder dan hen te vragen of ze willen participeren, werd 

als doel gesteld om te achterhalen wat ze zoeken in participatie. Hierdoor werd 

geprobeerd om te vermijden dat participatie een top-down-initiatief wordt. Al in de fase 

voor het onderzoek van start ging, werden de potentiële deelnemers betrokken in het op 

punt stellen van de methode. Kwalitatief onderzoek, waarvan onderliggende 

masterproef een voorbeeld is, biedt goede mogelijkheden om de opvattingen van de 

patiënten over patiëntenparticipatie te achterhalen. Het gaat namelijk over de wijze 
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waarop patiënten betekenis geven aan hun opname in een psychiatrisch ziekenhuis en 

zich op basis daarvan gedragen. Als onderzoeksmethode wordt gekozen voor een 

combinatie van interviews in focusgroepen en individuele interviews met opgenomen 

patiënten en ex-patiënten van een psychiatrisch ziekenhuis. In de interviews wordt 

getracht om zicht te krijgen op welke participatievormen patiënten relevant vinden, 

welke factoren participatie faciliteren en hoe ze denken over zinvolle participatie 

(Boeije, 2005). 

 

Deze masterproef bevat vijf grote onderdelen. Na deze inleiding wordt de probleem- en 

vraagstelling ruimer beschreven. Daarna worden in een beperkte literatuurbeschrijving 

enkele concepten en theorieën die gelinkt kunnen worden aan patiëntenparticipatie, 

besproken. Na de bespreking van de literatuur wordt ingegaan op de toegepaste 

onderzoeksmethode. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd aan de 

hand van enkele ondersteunende en illustrerende citaten uit de interviews. De thema’s 

en concepten uit de resultaten worden in de discussie vergeleken met bestaande 

literatuur over patiëntenparticipatie in de psychiatrie. Ten slotte wordt een conclusie 

geformuleerd en volgen er reflecties bij het uitgevoerde onderzoek en enkele 

aanbevelingen voor de praktijk. 
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2.  Literatuuroverzicht 
 
 

2.1.  Inleiding  
 
De doelstelling van dit literatuuroverzicht is om enkele concepten toe te lichten die 

verband houden met patiëntenparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg. De keuze 

viel hierbij op een toelichting van het fenomeen ‘participatie’ zelf, van bestaande 

varianten van patiëntenparticipatie en van de invalshoeken of benaderingen van waaruit 

participatie kan ontstaan. Het is de bedoeling een ruime en algemene omschrijving te 

geven, zodat deze ‘sensitizing concepts’ tijdens de data-analyse een invulling vanuit het 

gezichtspunt van de patiënt kunnen krijgen (Boeije, 2005). Daarna wordt een overzicht 

geboden van de determinanten van succesvolle participatie vanuit bestaand onderzoek. 

In het onderdeel ‘discussie’ van deze masterproef worden deze en andere bevindingen 

uit de gevonden literatuur dan vergeleken met de resultaten van het onderzoek.  

 

Daarna volgt een kort overzicht van inzichten over patiëntenparticipatie in de 

geestelijke gezondheidszorg, vanuit twee visies die centraal staan in de hedendaagse 

werking in de psychiatrie. Zowel de inzichten over het onderwerp vanuit de ‘recovery’-

benadering als vanuit de visie van Hildegard Peplau, komen hierbij aan bod. De 

‘recovery’-benadering staat namelijk bekend voor het expliciet honoreren van de 

bijdrage van de patiënt aan zijn eigen herstel, wat nauw aansluit bij het concept 

‘patiëntenparticipatie’. Er werd gekozen om de raakpunten van het werk van Peplau met 

‘patiëntenparticipatie’ summier toe te lichten omwille van haar visie op de kernopdracht 

van de (psychiatrisch) verpleegkundige. Het was namelijk historisch zo gegroeid dat een 

psychiatrisch verpleegkundige zich in het midden van de vorige eeuw gedroeg als een 

‘vervangende ouder’ die voornamelijk toezag op de ‘activiteiten in het dagelijks leven’ 

van de patiënten. Deze houding leidde tot het afhankelijk maken of houden van de 

patiënt. Daarom wordt beschreven hoe Peplau in deze tijdsgeest tegenover 

patiëntenparticipatie stond en welke verpleegkundige bijdrage ze hieraan koppelde 

(Peplau, 1952, 1989).  
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Ten slotte wordt de nood aan het onderzoek in deze masterproef toegelicht vanuit de 

gevonden literatuur over de ervaring van de patiënten met patiëntenparticipatie en de 

beleving ervan. 

 

 

2.2.  Zoekstrategie  
 
In de databanken Pubmed, Cinahl en Web of Science werd gezocht met combinaties van 

de zoektermen ‘user involvement’, ‘user participation’, ‘consumer involvement’, 

‘consumer participation’, ‘patient involvement’, ‘patient participation’, ‘psychiatr*’, 

‘mental health’ en ‘mental health care’. Naast literatuur uit wetenschappelijke 

databanken werd grijze literatuur over het onderwerp opgezocht. Hiervoor werd 

dezelfde zoekfilter gebruikt in Google. Reviews werden hierbij geïncludeerd, zowel uit 

wetenschappelijke databanken als uit Google. Daarnaast bracht de sneeuwbalmethode 

een aantal oudere artikelen aan het licht die basiswerken over het thema bleken te zijn. 

Deze werden eveneens geïncludeerd. Als laatste werd literatuur van dr. Hildegard 

Peplau en literatuur over ‘recovery’ opgenomen in het literatuuronderzoek.  

 

Alle literatuur diende te voldoen aan volgende voorwaarden: verschenen zijn tussen 

2000 en 2012 en in het Engels, Nederlands, Frans of Duits gepubliceerd zijn. Literatuur 

die handelde over participatie in het kader van wetenschappelijk onderzoek en 

participatie door patiënten met een specifieke aandoening of een forensisch statuut, 

werd geëxcludeerd. Omdat de focus van dit onderzoek lag op de ervaring van en 

betekenisverlening door patiënten als gebruikers van de voorziening, werd literatuur 

over de participatie van mantelzorgers en familie eveneens geëxcludeerd.  

 

In totaal werden negentien artikelen, vijf webdocumenten en zes boeken geïncludeerd 

bij deze exploratieve literatuurstudie. Deze literatuur werd op drie manieren gebruikt, 

namelijk om enkele begrippen en determinanten met betrekking tot patiëntenparticipatie 

te verhelderen, de nood aan dit onderzoek aan te tonen, en om in de discussie van deze 

masterproef een vergelijking te maken met de resultaten van dit onderzoek. 
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2.3.  Begripsverheldering 
 
 
2.3.1.  Het concept ‘patiëntenparticipatie’ 
 
Waar in het Nederlands voor ‘patiëntenparticipatie’ slechts één begrip bestaat, worden 

in de Engelstalige literatuur verschillende termen gebruikt. ‘User involvement’, ‘service 

user involvement’ en ‘patient participation’ zijn de meest voorkomende. Daarenboven 

worden ‘users’ soms ook ‘consumers’ genoemd, terwijl onder ‘consumers’ eigenlijk 

ook de potentiële gebruikers van de zorg vallen (Coney, in KBS, 2007).  

 

De concrete invulling van het concept lijkt sterk afhankelijk te zijn van de nationale 

context, de historische periode, het ideologische kader en de nagestreefde doelstellingen 

(Hickey & Kipping, 1998). In een literatuurstudie van Tambuyzer, Gelders, Spruytte, 

Jacob en Van Audenhove (2010) werden bestaande definities van patiëntenparticipatie 

in de geestelijke gezondheidszorg onderzocht en kwamen voornamelijk volgende 

elementen in deze definities voor: inspraak in besluitvorming, macht, actieve deelname, 

verschillende soorten activiteiten, gebruik van ervaringsdeskundigheid en ‘individueel 

of collectief’. Vanuit deze elementen werd door Tambuyzer et al. (2010, p.49) een 

definitie geformuleerd, hierna geciteerd: 

“Participatie in de geestelijke gezondheidszorg betekent inspraak in besluitvorming en 

actieve deelname aan een waaier van activiteiten (planning, evaluatie, hulpverlening, 

onderzoek, training, rekrutering etc.) vanuit de ervaringsdeskundigheid van de persoon, 

in samenwerking met professionals. De participatie kan zich zowel op het individuele 

als op het collectieve niveau bevinden.”  

 
 
2.3.2.  Varianten in patiëntenparticipatie 
 
Omdat vele verschijningsvormen van patiëntenparticipatie ontstonden, werden enkele 

modellen ontwikkeld om deze varianten in kaart te brengen. Sommige van deze 

modellen expliciteren of suggereren een hiërarchische structuur. Andere spreken over 

een continuüm (KBS, 2007).  
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Stringer, Van Meijel, De Vree en Van der Bijl (2007, 2008) spreken over een 

continuüm van manieren en niveaus waarop patiëntenparticipatie kan plaatsvinden. Aan 

de ene kant van dit continuüm krijgt de patiënt uitleg en informatie van de hulpverlener. 

Aan de andere kant heeft de patiënt een doorslaggevende stem bij beslissingen. De 

houding van de patiënt op dit continuüm gaat dus van receptief tot een volledige actieve 

betrokkenheid. 

 

Arnstein (geciteerd in de Cock Buning & Honingh, 2006) maakte een onderscheid 

tussen acht niveaus van participatie of gradaties van macht die de patiënt krijgt 

toebedeeld en stelde dit voor als een ladder, zoals weergegeven in figuur 1. Al snel 

ontstond kritiek op deze indeling omdat ze nogal artificieel zou zijn en daarenboven 

impliciet stelt dat er een hiërarchische structuur aanwezig zou zijn. Een variant van 

participatie die zich op een hogere trede op de ladder bevindt, met andere woorden een 

intensievere en actievere methode, zou ook een betere methode zijn. Op de bovenste 

trede bevindt zich ‘citizen control’ waarbij iemand de volledige controle of macht heeft 

bij het nemen van beslissingen. Dit zou dan volgens de ladderstructuur het einddoel 

vormen, wat een sterke waardering van de democratische ideologie uitdrukt. Deze 

democratische benadering wordt verder toegelicht onder 2.3.3. (KBS, 2007; Tritter & 

McCallum in Van de Bovenkamp et al., 2008).  

 
Figuur 1: participatieladder van Arnstein (uit Tambuyzer et al., 2010) 
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De onderste twee treden van de ladder noemt Arnstein non-participatie. Het informeren 

van patiënten is een passieve variant van participeren, maar kan wel de bedoeling 

hebben om mensen aan te zetten tot actievere participatie. Daarnaast kunnen patiënten 

geraadpleegd of geconsulteerd worden om te reageren op genomen beslissingen. Daarna 

kunnen de hulpverleners of andere betrokken personen van de zorgvoorziening naar 

eigen goeddunken beslissen of ze de meningen van de patiënten nog meenemen in het 

beslissingsproces. Deze omschrijving staat voor het begrip tokenism of symbolische 

participatie (Arnstein in de Cock Buning & Honingh, 2006). Dit consulteren kan op 

individueel of op groepsniveau, waar patiënten de kans krijgen om met elkaar te 

overleggen. Het doel van dit consulteren is voornamelijk het inventariseren van de 

heersende opinies bij mensen die buiten het beslissingsproces blijven. Daarnaast kunnen 

patiënten een invloed hebben op de uitwerking van bepaalde beslissingen en met andere 

woorden coproduceren. Bij deze actieve participatie of partnership worden beslissingen 

samen genomen. Wanneer de macht dan volledig wordt afgestaan aan de patiënten en 

zij de beslissingen mogen nemen, wordt dit user/citizen control genoemd (KBS, 2007). 

 

Over wanneer welke methode van participatie het meest geschikt is, is nog nauwelijks 

iets bekend. Omdat hierover geen eenduidige conclusies zijn, is het bij de keuze voor 

een bepaalde methode vooral relevant zich te realiseren wat de sterktes en zwaktes 

ervan zijn om op die manier geen valse verwachtingen te wekken bij de patiënten. 

Daarenboven is het niet van belang om omhoog te willen klimmen op de 

participatieladder want intensievere methodes van participatie eisen ook meer van de 

patiënten en zijn daarom niet effectiever (Van de Bovenkamp et al., 2008). 

 

Er zijn niet alleen varianten in de methode van participatie. Participatie doet zich ook 

voor op verschillende niveaus in de zorg. Vooreerst is participatie mogelijk op 

microniveau of het niveau van de individuele patiënt, zoals de mogelijkheden die de 

patiënt krijgt om inspraak te hebben in zijn eigen behandelplan.  Daarnaast doet 

participatie zich voor op het meso- of organisatieniveau, zoals een 

patiëntenvertegenwoordiging in bepaalde bestuursorganen van een ziekenhuis. Een 

derde niveau staat voor het participeren op macro- of beleidsniveau, bijvoorbeeld  het 

meebepalen van het gezondheidszorgbeleid op vlak van de geestelijke gezondheidszorg. 
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Binnen elk van deze niveaus kunnen zich de hiervoor beschreven varianten in methode 

voordoen (Tambuyzer et al., 2010). 

 

 

2.3.3.  Enkele benaderingen van patiëntenparticipatie 
 
In de literatuur over patiëntenparticipatie worden vier benaderingen toegelicht die 

bepalend zijn voor het denken over participatie. Deze benaderingen maken vooral veel 

duidelijk over de verhouding tussen hulpverleners en patiënten in de zorg. 

 

De paternalistische visie was tot in de jaren ’80 de heersende visie in de geestelijke 

gezondheidszorg. Het uitgangspunt van deze visie is dat hulpverleners als experts 

worden beschouwd en patiënten hun adviezen opvolgen en hun behandeling ondergaan. 

Het verstrekken van informatie over een behandeling is dus niet gebruikelijk. Binnen 

deze visie wordt voornamelijk erkend dat er situaties zijn waarin een patiënt niet of niet 

in grote mate wil participeren, of zich in een crisissituatie kan bevinden waardoor een 

paternalistische beslissing noodzakelijk is (Levinson, Kao, Kuby & Thisted, geciteerd in 

Tambuyzer et al., 2010). 

 

Bij de consumentenbenadering wordt de patiënt of potentiële patiënt beschouwd als een 

klant of potentiële klant van de gezondheidszorg. De doelstelling van deze benadering 

van participatie is om aan de klanten zoveel mogelijk keuze aan te bieden op vlak van 

service. Acties die hieruit voortvloeien zijn bijvoorbeeld het organiseren van 

tevredenheidsenquêtes of het uitwerken van een procedure om klachten te kunnen uiten 

(Hickey & Kipping, 1998). Hui & Stickley (2007) benadrukken dat het hier een top-

downinitiatief betreft. Zo wordt participatie een middel om de kwaliteit en efficiëntie 

van het gezondheidszorgstelsel te verhogen. Het recht van de patiënt op informatie, op 

keuzevrijheid en het recht om gehoord te worden, ondersteunen deze benadering (KBS, 

2007). 

 

De democratische benadering wil patiënten mee laten beslissen over de inhoud van de 

zorgverlening en legt zo meer macht bij de patiënt (KBS, 2007). De richting van de 

informatiestroom is bij deze benadering eerder bottom-up (Hui & Stickley, 2007). De 
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basisprincipes van deze benadering zijn legitimatie, transparantie en verantwoording ten 

aanzien van de burgers. Hierbij staan inspraak, invloed en medezeggenschap centraal 

(KBS, 2007).  

 

Het aandeelhoudersmodel stelt dat gezondheidszorg de hoogste kwaliteit kan bereiken 

als de mening van de stakeholders mee in rekening wordt genomen. Het onevenwicht in 

macht tussen hulpverleners en patiënten wordt in dit model geaccepteerd als een 

realiteit, terwijl dit in de democratische benadering wel degelijk in vraag wordt gesteld 

(Rush, 2004; Tambuyzer et al., 2010).  

 

De rationale achter het betrekken van de patiënten bepaalt welke benadering het meest 

geschikt is. De therapeutische waarde van patiëntenparticipatie leunt echter het dichtst 

aan bij de democratische benadering. Het is namelijk precies het toekennen van meer 

macht aan de patiënt dat therapeutisch zou werken. In de praktijk is altijd sprake van 

een mengvorm tussen deze benaderingen (Hickey & Kipping, 1998; KBS, 2007). 

 

 

2.4.  Determinanten van succesvolle patiëntenparticipatie 
 

Hieronder volgt een beschrijving van enkele determinanten of factoren die een invloed 

hebben op al dan niet succesvolle patiëntenparticipatie. Er kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen hefbomen en barrières om te komen tot participatie. 

 

In een kwalitatief onderzoek van Linhorst, Eckert & Hamilton (2005) werden patiënten 

die lange tijd (gemiddeld 6 jaar) in de psychiatrie verbleven, en hun hulpverleners in 

focusgroepen geïnterviewd over de participatiemogelijkheden van de patiënten op 

organisatieniveau. Het ontwerpen van formele structuren en procedures, het luisteren 

naar patiënten en hun mening, het bieden van voldoende informatie, het behandelen van 

de psychiatrische aandoening en het verhelderen van de mate waarin de mening van de 

patiënt invloed zou hebben, werden aangehaald als hefbomen om te komen tot 

participatie. Hier echter gaven de onderzoekers aan het begrip ‘participatie’ de betekenis 

van ‘participatie op organisatieniveau’.  



 

  11 

Tambuyzer et al. (2010) maakten op basis van een literatuurstudie een integratief model 

van patiëntenparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg en boden daarin een 

overzicht van de determinanten van participatie uit de doorgenomen literatuur en hun 

eigen studie. Patiënten, mantelzorgers en professionals uit enkele therapeutische 

projecten in de geestelijke gezondheidszorg in België werden bevraagd via vragenlijsten 

en interviews, gebaseerd op hun bevindingen over deze determinanten uit de literatuur. 

Hierbij konden de patiënten echter geen eigen invulling aan het begrip 

‘patiëntenparticipatie’ geven. Hieronder volgt een samenvatting van hun resultaten, 

voornamelijk toegespitst op de bevindingen uit de bevragingen van de patiënten: 

• De attitude van de hulpverlener of de mate waarin de hulpverlener bereid is om 

participatie van de patiënt te ondersteunen blijkt een belangrijke determinant 

voor het succes van de patiëntenparticipatie. Patiënten vinden het logisch om te 

kunnen participeren omdat ze volwassen zijn en dus het recht hebben om mee te 

praten. Toch geven hulpverleners zelf aan dat ze dit niet allemaal even sterk 

ondersteunen.  

• Informatieverspreiding naar en communicatie met patiënten is een tweede 

determinant. Het krijgen van duidelijke, begrijpbare informatie is essentieel 

volgens het literatuuronderzoek en de bevraging bij de patiënten. Toch 

rapporteren de patiënten dat dit nog kan geoptimaliseerd worden. Ze vinden wel 

dat er voldoende aandacht besteed wordt aan het bieden van informatie op maat 

en het vermijden van vakjargon. Toch zijn er grote verschillen op dit vlak tussen 

de therapeutische projecten. 

• Opleidings- en trainingsmogelijkheden met betrekking tot participatie is een 

derde determinant. In deze studie vinden de hulpverleners dat zij voldoende 

ondersteuning bieden aan patiënten op vlak van participatie, aandacht geven aan 

het voorbereiden en nabespreken van teamvergaderingen en rekening houden 

met het perspectief van de patiënt. De professionals vragen zelf meer 

ondersteuning bij het stimuleren en mogelijk maken van participatie. 

• De aanwezigheid van participatiebevorderende procedures is een volgende 

determinant. Sommige hulpverleners ervaren de afwezigheid van procedures als 

een tekort, anderen vrezen dat procedures een overmatige formalisering 

inhouden. 
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• Ten slotte wordt het kunnen beschikken over voldoende tijd en financiële 

middelen om participatie op de agenda te zetten als een succesfactor op 

organisatieniveau aangehaald. 

 

In een fenomenologisch onderzoek van Laitila et al. (2011) in Finland werden 27 

patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg of in behandeling voor 

middelenafhankelijkheid, geïnterviewd. Het doel was om te achterhalen hoe zij 

patiëntenparticipatie definiëren en ervaren. Volgens de deelnemers aan het onderzoek 

beschikken zij wel degelijk over een bijzondere vorm van kennis en ervaring die een 

bijdrage kan leveren aan de geestelijke gezondheidszorg. Ze vinden echter dat hun 

mening onvoldoende wordt benut en dat patiëntenparticipatie dus te weinig in de 

praktijk wordt omgezet. Oorzaak hiervan is, volgens de deelnemers, dat de 

hulpverleners niet bereid zijn om hun macht te delen met de patiënten. Daarnaast geven 

de deelnemers aan dat er een ommezwaai nodig is in de organisatiecultuur. Deelnemers 

beweren namelijk dat de veelheid aan regels en afspraken in een psychiatrische 

instelling, de indruk geeft dat deze organisaties een logge en hiërarchische structuur 

hebben. Daarnaast waren voor deze patiënten de betekenis noch het doel van de vele 

regels helder. Dit weerhield hen ervan om een actieve participerende rol op te nemen. 

Ten slotte werd er in deze studie een grote variatie gezien in de mate waarin patiënten 

bereid zijn om te participeren. De vraag wordt gesteld of dit een cultuurgebonden 

verschijnsel zou zijn omdat de Finse bevolking te gereserveerd zou zijn en dus niet 

gewoon om de eigen mening openbaar te maken (Laitila et al., 2011). 

 
 

2.5.  De herstelbenadering en Hildegard Peplau over 
patiëntenparticipatie 
 
Zoals al beschreven in de inleiding bij dit literatuuroverzicht, zijn de herstelbenadering 

en de theorie van Peplau over de interpersoonlijke relatie tussen verpleegkundige en 

patiënt, twee ‘grand theories’ die de stem van de patiënt expliciet honoreren. Hieronder 

volgt een korte samenvatting van hun ideeën over patiëntenparticipatie. 
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2.5.1.  ‘Recovery’ of ‘herstel’ over patiëntenparticipatie 
 

De concepten ‘recovery’ of ‘herstel’ van een psychiatrische aandoening of een 

probleem met middelenafhankelijkheid winnen recentelijk in de hele wereld aan belang. 

De recoverybenadering focust niet op de ziekte maar op de gezonde aspecten, de 

sterktes en het welzijn van een persoon. Herstel wordt hierbij niet gezien als een 

uitkomstmaat, maar eerder als een tocht waarbij het uitbouwen van een betekenisvol 

leven en het ontdekken van een eigen identiteit centraal staan (Repper & Perkins, 2003). 

Door terug de controle over hun eigen leven te krijgen, kunnen patiënten het leven 

boven de ziekte uittillen (Schrank & Slade, 2007). Patiënten zelf vinden een presente en 

erkennende houding van de hulpverlener hierbij van groot belang (Wilken, 2010).  

 

De herstelbenadering kent een grote waarde toe aan ervaringsdeskundigheid. De 

professionele expertise van een hulpverlener is namelijk begrensd. Daarom is het 

essentieel voor een hulpverlener om inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten. Er 

wordt ook gestreefd naar een volledige betrokkenheid van patiënten in de hulpverlening. 

Het inzetten van ervaringsdeskundigen die volwaardig deel uitmaken van een team 

gezondheidswerkers en navenant betaald worden, strookt met de ‘recovery’-gedachte 

(Repper & Perkins, 2003).  

 

Empowerment, participatie en sociale inclusie worden vooropgesteld. Het betrekken 

van patiënten wordt niet gezien als een toevoeging aan de bestaande manier van werken 

in de geestelijke gezondheidszorg, maar als een grote ommezwaai in een 

organisatiecultuur. Die ommezwaai zou noodzakelijk zijn om te kunnen komen tot een 

‘empowerende’ en gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en patiënt (Repper & 

Perkins, 2003; Weinstein, 2010; Wilken, 2010).  

 

‘Shared decision making’ past als concept binnen de ‘recovery’-benadering. Het zo 

volledig mogelijk informeren van en in dialoog gaan met de patiënt zijn hierbij 

essentieel (Schauer, Everett, del Vecchio & Anderson, 2007). 
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2.5.2.  Hildegard Peplau over patiëntenparticipatie 
 
In het midden van de vorige eeuw oefende de psychiatrisch verpleegkundige de rol uit 

van ‘vervangende ouder’ van de psychiatrische patiënt. Peplau vond dit een ongezonde 

situatie die ervoor zorgde dat patiënten niet echt konden herstellen. De kernopdracht 

van de (psychiatrisch) verpleegkundige was volgens haar precies het tegenovergestelde, 

namelijk het verhogen van de autonomie van de patiënt. Peplau streeft naar een 

volwassen relatie ‘van-persoon-tot-persoon’ tussen patiënt en verpleegkundige zodat de 

patiënt zoveel mogelijk uit de machtsverhouding, eigen aan de hulpverlenerssituatie, 

kan geraken. Ze benoemt deze fase in de relatie als ‘interdependent’, tussen de 

afhankelijke fase waarin de patiënt zich bevindt aan het begin van de opname en de 

onafhankelijke fase die aanvangt als de patiënt hersteld is (Peplau, 1952, 1989).  

 
 
Peplau (1952, 1989) had voornamelijk aandacht voor de interpersoonlijke relatie die 

zich ontwikkelt tussen de verpleegkundige en patiënt. Zij benoemde deze relatie als het 

fundament waarop alle andere professionele activiteiten rusten. Doorheen deze relatie is 

het de opdracht van de verpleegkundige om ervoor te zorgen dat de patiënt zijn 

probleem volledig begrijpt. Op die manier kan er een echte samenwerking ontstaan 

tussen de patiënt en de verpleegkundige om de invloed van het probleem in het 

dagelijks leven zo klein mogelijk te maken. Deze democratische methode maakt van de 

patiënt een actieve partner, wat Peplau ook al omschreef als ‘patient participation’. Zij 

raadde de verpleegkundige aan om de patiënt te betrekken in het opmaken van zijn 

behandelplan. Hierbij is het volgens haar een typisch verpleegkundige taak om de 

patiënt te voorzien van voldoende informatie zodat hij goed geïnformeerd kan kiezen of 

beslissen. Daarenboven zou de verpleegkundige de in een instelling geldende regels 

moeten verhelderen zodat de patiënt zijn energie tijdens een opname kan gebruiken om 

met zijn noden en doelen bezig te zijn, in plaats van met het niet begrijpen van grenzen 

of verwachtingen.  

 

Peplau omschreef de ontwikkeling van deze relatie tussen verpleegkundige en patiënt in 

vier fasen, waarbij de eerste fase aanvangt bij de opname en de vierde fase idealiter 

afsluit bij het ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis. In elk van deze fasen werden aan 

de verpleegkundige functies toebedeeld die geijkt werden op de noden die de patiënt in 
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die fase zou hebben. Een aantal van deze functies werden hierboven al omschreven. Het 

afstemmen van de verpleegkundige ‘taken’ op het proces dat de patiënt doormaakt, 

stond hierbij centraal.  

 

Samengevat vond Peplau (1952) het heel belangrijk om van de patiënt een actieve 

partner te maken binnen de behandeling. Dit speelde zich volgend haar voornamelijk af 

in de relatie tussen de verpleegkundige en de patiënt. Afstemming van verpleegkundige 

acties op het proces dat de patiënt doormaakt, vond zij noodzakelijk. Enkel op die 

manier zou ten aanzien van de patiënt een continue en, volgens Peplau, gezonde 

houding aangenomen worden tegenover afhankelijkheid en onafhankelijkheid. 
 
 

2.6.  Belang van dit onderzoek 
 
De opzet van dit onderzoek is afgestemd op de setting waar het onderzoek plaatsvindt. 

Voor dit ziekenhuis was het namelijk belangrijk om de patiënten meer inspraak te geven 

en in te zetten op patiëntenparticipatie. Het achterhalen welke vormen van participatie 

volgens de patiënten zinvol zijn, welke belemmerende of faciliterende factoren er 

hierbij een rol spelen en hoe patiënten het ervaren om te participeren tijdens hun 

opname, waren de voornaamste doelstellingen bij de opzet van dit onderzoek. Het is 

echter zeker de bedoeling om met deze studie meer te bieden dan een antwoord op een 

praktische vraag voor deze setting. Dit antwoord zou namelijk zijn relevantie verliezen 

als de situatie verandert of als de patiënt zich in een andere omgeving zou bevinden. 

Stringer et al. (2007) stellen vast dat de idee van een gelijkwaardige relatie zonder 

machtsverschillen tussen hulpverlener en patiënt in de geestelijke gezondheidszorg nog 

mijlenver afstaat van de werkelijkheid. Een psychiatrische aandoening of een probleem 

met middelenafhankelijkheid brengt namelijk sowieso beperkingen in de autonomie van 

een patiënt teweeg. Bovendien zijn de meeste hulpverleners niet geneigd om een deel 

van hun macht of invloed over te dragen aan de patiënt. Hierdoor blijven patiënten 

uiteraard een passieve partij. In de praktijk is voorlopig vooral sprake van het inzetten 

van de consumentenbenadering in plaats van het samenwerken met de patiënten om de 

zorg vorm te geven. Er is dus nog sprake van een kloof tussen de participatiegedachte 

en de werkelijkheid (Hickey & Kipping, 1998; Stringer et al., 2007).  
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Deze studie hoopt te kunnen bijdragen aan een beter begrip van de ervaring van 

patiënten met patiëntenparticipatie tijdens hun opname in een psychiatrisch ziekenhuis. 

Een beter begrip van de processen die zich afspelen bij de patiënten leidt immers bij 

hulpverleners tot wijzigende zorgintenties en -praktijken (Grypdonck, 2012). Wellicht 

durven hulpverleners op die manier de uitdaging aangaan om hun macht te delen met de 

patiënt en zo een nieuwe expertise te ontwikkelen (Laitila et al., 2011). Het 

literatuuroverzicht toont dat onderzoek naar de betekenisverlening van 

patiëntenparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg in België, vanuit het oogpunt 

van de patiënt, voorlopig ontbreekt. Deze studie zal proberen hieraan een bijdrage te 

leveren door expliciet de visies van de patiënten te exploreren. 
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3.  Methodologie 
 
 

3.1.  Bepalen van de onderzoeksvraag 
 

Bij het bepalen van de onderzoeksvraag werd vertrokken vanuit de keuze voor het 

thema ‘patiëntenparticipatie’. De directeur patiëntenzorg van de setting, een 

psychiatrisch ziekenhuis, had de idee om een soort patiëntenraad in het ziekenhuis op te 

richten. Initieel zou het onderzoek zich richten naar de ervaringen van patiënten die deel 

zouden uitmaken van die patiëntenraad, maar deze onderzoeksvraag kreeg al snel een 

andere richting. Praktijkervaring leerde namelijk dat niet elk initiatief, opgezet om 

patiënten of ex-patiënten te betrekken bij de behandeling in een psychiatrisch 

ziekenhuis, een eenduidig succes kon genoemd worden. Om in de toekomst dergelijke 

initiatieven beter af te stemmen op de behoeften van de patiënten, ontstond de idee om 

deze afstemming te gaan onderzoeken. Daaruit groeiden de vragen wat voor patiënten 

de meest relevante vormen van patiëntenparticipatie zijn, hoe ze daarover denken, wat 

hen erin aantrekt en wat zinvolle participatie kan faciliteren. De inbreng of participatie  

van de patiënten bij dit onderzoek zou een gefundeerde uitbouw van 

patiëntenparticipatie in het psychiatrisch ziekenhuis mogelijk maken. 

 

De vraagstelling concentreerde zich met andere woorden rond de processen tussen 

hulpverleners en patiënten die een rol spelen in de ervaring die patiënten hebben met 

patiëntenparticipatie tijdens hun opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Kwalitatief 

onderzoek biedt methodologisch goede kansen om een antwoord op dit type van 

vraagstelling te vinden.  

 

 

3.2.  Onderzoeksdesign 
 
De keuze viel op een met fenomenologie verrijkte Grounded Theory benadering. Deze 

kwalitatieve onderzoeksbenadering is uitermate geschikt om de beleving en ervaringen 

van patiënten en ex-patiënten tijdens hun opname in een psychiatrisch ziekenhuis na te 
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gaan (Boeije, 2005; Charmaz, 2010; Holloway & Wheeler, 2010). Aan de hand van 

deze methode werd geprobeerd om zicht te krijgen op de processen die zich afspelen bij 

patiënten op vlak van patiëntenparticipatie en op de factoren die hun ervaringen 

beïnvloeden. 

 

Gedurende het concretiseren van de methoden die zouden toegepast worden, werd 

ervoor gekozen om de toekomstige deelnemers erbij te betrekken. Op die manier werd 

het onderzoeksdesign participatief vormgegeven. Dit wordt verder toegelicht onder 

3.2.2.3. 

 

 

3.2.1.  Setting 
 
Het onderzoek vindt plaats in één psychiatrisch ziekenhuis, dat tevens aan de oorsprong 

ligt van de keuze van het onderzoeksthema. Het ziekenhuis bestaat uit verschillende 

afdelingen waar patiënten van uiteenlopende leeftijden en met diverse psychiatrische 

problemen worden opgenomen. De structurele opsplitsing in afdelingen gebeurt 

voornamelijk op basis van de levensfase waarin de patiënten zich bevinden. Zo is er een 

afdeling voor jeugd, voor volwassenen en voor senioren. Daarnaast is er een afdeling 

voor verslavingszorg voor volwassenen. 

 

In het ziekenhuis wordt een actieve betrokkenheid van de patiënt hoog in het vaandel 

gedragen en dit wordt uitdrukkelijk vermeld in het profiel van het ziekenhuis. Omdat 

het management van dit ziekenhuis de intentie toont om patiëntenparticipatie binnen 

haar therapeutische setting in toenemende mate een plaats te geven, waren zij bijzonder 

geïnteresseerd om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek over 

patiëntenparticipatie. De studente-onderzoekster is als psychiatrisch verpleegkundige 

aan een van de afdelingen in het ziekenhuis verbonden. Welke rol dit gespeeld heeft in 

het verloop van het onderzoek wordt later toegelicht. 
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3.2.2.  Rekruteren van participanten 
 
 

3.2.2.1.  Procedure 

 
Aan de hand van enkele inclusie- en exclusiecriteria werden de deelnemers aan het 

onderzoek zorgvuldig gekozen. Ze moesten ofwel momenteel opgenomen zijn in het 

ziekenhuis of er een opname achter de rug hebben en dit maximaal vijf jaar geleden. De 

duur van deze opname moest ook minstens een maand zijn, zodat deelnemers wel 

degelijk voldoende ervaring hebben om te kunnen antwoorden op de vragen. 

Deelnemers moesten hun mening goed kunnen verwoorden, de Nederlandse taal 

voldoende beheersen en de cognitieve vaardigheid hebben om na te denken over een 

dergelijk thema. Deelnemers mochten zich niet meer in de acute ziektefase bevinden en 

moesten meerderjarig zijn op het moment van het interview.  

 

Verondersteld werd dat binnen de onderzoekssetting de betekenis van 

patiëntenparticipatie kon verschillen bij patiënten van verschillende geslachten, 

leeftijden en met verschillende psychiatrische problematieken. Daarom werd 

doelgericht geselecteerd (purposive sampling) met maximale variatie in leeftijd, 

geslacht en psychiatrische problematiek om die diverse betekenissen in de 

deelnemersgroep gerepresenteerd te zien. Eén deelnemer werd geselecteerd omdat hij 

geen affiniteit met het onderzoeksthema had en er een uitgesproken afwijkende mening 

over had (deviant case selection). Een andere deelnemer werd geselecteerd omdat hij 

gekende negatieve ervaringen met participatie had (negative case selection). Er werden 

enkele deelnemers geselecteerd die een lange opname (langer dan een jaar) in het 

ziekenhuis achter de rug hadden en dus een ruime ervaring met het thema hadden 

(theoretical sampling). Enkele deelnemers werden specifiek aangesproken omwille van 

hun uitgesproken en gekende ervaring met het inzetten van hun ervaringsdeskundigheid 

ten aanzien van momenteel opgenomen patiënten of op andere vlakken in de 

samenleving (theoretical sampling). Er werd namelijk verondersteld dat deze ervaringen 

met het inzetten van hun ervaringsdeskundigheid een aanvullende verklaring zouden 

bieden voor de betekenis die patiëntenparticipatie in een psychiatrisch ziekenhuis krijgt. 

Met deze verschillende keuzes in het rekruteringsproces werd geprobeerd om een 



 

  20 

maximale variatie in ervaringen en betekenisverlening aan patiëntenparticipatie te 

capteren. Enkele kenmerken van de deelnemers worden weergegeven in tabel 1. 

 

Het selecteren van de kandidaat-deelnemers was een cyclisch proces waarbij de 

dataverzameling, data-analyse en de selectie van nieuwe kandidaat-deelnemers elkaar 

afwisselden. 

 

Er werd vooraf geopteerd om ongeveer vijfentwintig personen te interviewen in 

focusgroepen. Een focusgroep waarin elke deelnemer voldoende betrokken kan blijven 

bij het gesprek, bestaat best uit ongeveer zes deelnemers (Holloway & Wheeler, 2010). 

Na drie focusgroepen werd bekeken welke thema’s nog verdere uitdieping nodig 

hadden en werd er beslist om nog twee focusgroepen te plannen. Aangezien iedereen op 

de informatiebijeenkomsten besliste om deel te nemen, hebben er in totaal tweeëndertig 

personen deelgenomen aan dit onderzoek. 

 

Tabel 1: Kenmerken van de deelnemers aan het onderzoek 

Kenmerk  N 

Geslacht Man 

Vrouw 

11 

21 

Afdeling Jeugd 

Volwassenen 

Verslavingszorg 

Senioren 

7 

11 

11 

3 

Status Opgenomen 

Nazorgfase 

Zelfstandig, geen nazorg verbonden aan het ziekenhuis 

14 

6 

12 

Leeftijd 18 tot 30 jaar 

31 tot 45 jaar 

46 tot 60 jaar 

Ouder dan 60 jaar 

9 

10 

10 

3 
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3.2.2.2.  Verloop van de selectie  
 
Om de potentiële deelnemers aan het onderzoek te contacteren, werd per afdeling de 

hulp ingeschakeld van een contactpersoon. Deze contactpersoon (psychiatrisch 

verpleegkundige, psychiater of psycholoog) werd ingelicht over de procedure van het 

onderzoek en de inclusie- en exclusiecriteria. Deze criteria werden beoordeeld in 

samenwerking met een of meerdere collega’s per afdeling.  

 

Tussen november 2011 en april 2012 namen deze contactpersonen telefonisch contact 

op met ex-patiënten waarbij zij het onderzoek introduceerden en hen uitnodigden voor 

een informatiebijeenkomst over het onderzoek. Daarnaast spraken zij patiënten aan die 

op dat moment in het ziekenhuis waren opgenomen, met dezelfde introductie en 

uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Kandidaten kregen hierbij de 

informatiebrief aangereikt en er werd, als de kandidaat dat wenste, wat extra toelichting 

gegeven. De eerste vragen die hierbij opdoken, gingen voornamelijk over praktische 

zaken: waar en wanneer de focusgroep zou plaatsvinden, of ze hiervoor de toestemming 

van de afdeling nodig hadden, hoe lang het zou duren,… Andere vragen werden echter 

zoveel mogelijk doorverwezen naar de informatiebijeenkomst. 

 

Op deze eerste informatiebijeenkomst daagden van de verschillende afdelingen in het 

ziekenhuis een verhoudingsgewijs gelijk aantal kandidaat-deelnemers op. Enkel op de 

jeugdafdelingen bleek het initieel moeilijker om deelnemers te vinden die voldeden aan 

de inclusie- en exclusiecriteria. Later in het onderzoeksproces verliep het bereiken van 

jeugdige deelnemers vlotter. Hiervoor werd een extra contactpersoon van de 

jeugdafdelingen aangesteld om het rekruteren te bespoedigen. Voor deze en andere 

nieuwe kandidaten werd er een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd.  

 

De kandidaten moesten aan het onderzoek deelnemen op basis van vrijwilligheid en 

daarvoor het formulier ‘geïnformeerde toestemming’ ondertekenen.  
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3.2.2.3.  Bijkomende gegevens uit de informatiebijeenkomsten voor kandidaat-

deelnemers 

 
Eenmaal voor de aanvang van de interviews en eenmaal na drie groepsinterviews, nadat 

nog enkele nieuwe kandidaten geselecteerd werden, werd een informatiebijeenkomst 

georganiseerd voor kandidaat-deelnemers. Van de mensen die uitgenodigd werden, 

daagde ongeveer vier vijfden op. De groep was divers, maar de eerste keer waren er 

geen (ex-)patiënten van de jeugdafdelingen. De minder actieve inzet van de 

contactpersoon, moeilijkheden met vervoer (nog geen rijbewijs of auto) van de 

kandidaat-deelnemers en moeilijke telefonische bereikbaarheid van deze groep waren 

de hoofdredenen hiervan. De bedoeling van de bijeenkomsten was in hoofdzaak om de 

mogelijke deelnemers volledig te informeren en de geplande methoden van het 

onderzoek af te toetsen aan hun verwachtingen en suggesties. Bij aanvang van de eerste 

bijeenkomst werd aan de deelnemers gevraagd om neer te schrijven wat zij verwachtten 

van een methode van onderzoek, wat volgens hen zeker een onderdeel zou moeten 

vormen ervan en welke aspecten zij belangrijk vonden bij het deelnemen aan een 

onderzoek. Daarna werden de methoden zoals die gepland waren, uitgelegd en konden 

ze aanvullende vragen stellen. Op het einde van de bijeenkomst werd hen gevraagd of 

ze hun nota’s wilden achterlaten voor de studente-onderzoekster. 

 

Aspecten die in de nota’s vooral naar voor kwamen, waren het belang van privacy en 

anonimiteit (“Wat met video-opnames?”), duidelijke praktische afspraken (“vooraf 

weten waar en wanneer”, “wat is de termijn van het onderzoek?”, het hebben en kennen 

van een tijdslimiet van het onderzoek), het belang om gevolg te geven aan de resultaten, 

de wens om au sérieux genomen te worden, de verwachting van open communicatie en 

respect, de vrije keuze om al dan niet te kunnen deelnemen en de deskundigheid van de 

onderzoekers. Enkele mensen vroegen ook om feedback over de resultaten na afloop of 

een inzage in de masterproef. Er werd aangehaald dat inspraak krijgen (wat in deze 

situatie stond voor ‘deelnemen aan’) in een onderzoek alleen zin heeft als de inspraak 

gevolg krijgt of serieus wordt genomen. Van de gespreksleider/onderzoeker/interviewer 

werd verwacht dat deze oprecht is en een “goede persoonlijkheid” uitstraalt, de 

deelnemer het gevoel geeft een zekere waardigheid te hebben en “erbij te horen”. 
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Na de voorstelling van de methode die zou toegepast worden in dit onderzoek, bleek dat 

er mondeling heel wat minder vragen waren dan op papier. Wellicht waren een aantal 

van de twijfels of vragen weggevallen na de toelichting van de studente-onderzoekster. 

Uit de mondelinge vragen die volgden, bleek vooral dat potentiële deelnemers 

bevestiging nodig hadden omtrent de anonimiteit en privacy in verband met de video-

opnames. Ook werd de suggestie herhaald om hen achteraf op de hoogte te brengen van 

de resultaten van het onderzoek. Iemand haalde aan te twijfelen aan het nut van een 

dergelijk onderzoek en het nut van patiëntenparticipatie in het algemeen. Wat de 

persoon hiermee bedoelde, zou hij toelichten in het interview. De voorgestelde 

methoden werden als goed ervaren, ze hielden volgens hen voldoende rekening met hun 

noden en verwachtingen. 

 

De informatiebrief (zie bijlage 1) en het toestemmingsformulier (zie bijlage 2) die voor 

het onderzoek werden opgemaakt, werden in de groep overlopen en de aanwezigen 

kregen de kans hierover bijkomende vragen te stellen. Iedereen aanwezig op de 

informatiebijeenkomsten besliste om aan het onderzoek deel te nemen en ondertekende 

dezelfde dag nog het toestemmingsformulier.  

 

Op deze informatiebijeenkomsten konden de kandidaat-deelnemers hun voorkeur 

opgeven voor een van de data waarop de interviews zouden doorgaan. Na deze 

bijeenkomsten verliepen de verdere afspraken via e-mail of telefoon. Een week voor 

hun interview zou plaatshebben, werden de deelnemers herinnerd aan de afspraak. 

 

 

3.2.3.  Dataverzameling 
 
De dataverzameling gebeurde aan de hand van interviews, enerzijds in focusgroepen en 

anderzijds met individuele patiënten. Er werd een interviewgids opgemaakt die enkele 

topics en open vragen bevatte (zie bijlage 3). Deze topics en open vragen kwamen in elk 

interview aan bod, meestal in een andere volgorde. De openingsvraag luidde bij de 

eerste drie focusgroepinterviews: “Vertel eens over een ervaring die je tijdens je 

opname had waarvan je dacht: Hier kon ik nu echt inspraak hebben, mijn idee 
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uitdrukken.” Na de eerste drie interviews werden, in een overleg tussen de studente-

onderzoekster en twee medeonderzoekers, aan de interviewgids enkele extra open 

vragen toegevoegd om nog gerichter door te vragen. Daarnaast werd de openingsvraag 

aangepast omdat de deelnemers in de openingsvraag van de eerste interviews al een 

definitie van ‘patiëntenparticipatie’ aangereikt kregen. In de nieuwe openingsvraag 

werd niet gedefinieerd wat participatie is, maar werd dit opengelaten. Ze luidde als 

volgt: “Vertel eens wat patiëntenparticipatie voor jou betekent.” Het doel hiervan was 

om de deelnemers hun eigen betekenis aan het concept te laten verlenen. De bijkomende 

open vragen en de aangepaste openingsvraag worden vermeld in bijlage 4. 

 

De keuze voor en het verloop van de focusgroepen en de individuele interviews worden 

hieronder toegelicht. 

 

 

3.2.3.1.  Focusgroepinterviews 

 
Een deel van de dataverzameling gebeurde door het organiseren van vijf focusgroepen 

die telkens plaatsvonden in het psychiatrisch ziekenhuis. Er werd geopteerd voor 

focusgroepen omdat de deelnemers de ervaring delen van de opname in het 

psychiatrisch ziekenhuis. Vanuit de interactie tussen hen zouden nieuwe ideeën over 

patiëntenparticipatie kunnen ontstaan of zouden ze hun ervaringen en opvattingen 

scherper kunnen verwoorden. Deze explorerende, onderzoekende methode leent zich 

ertoe om een diepgaand gesprek te voeren en om te komen tot een beter begrip van de 

achtergrond van een opinie (Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2004). 

Omdat de deelnemers zich comfortabel genoeg zouden voelen om hun mening te durven 

geven, werd de grootte van een focusgroep beperkt tot maximum 6 tot 8 personen. 

 

De deelnemers werden over de verschillende focusgroepen verdeeld door zoveel als 

mogelijk per focusgroep van elke afdeling een participant te voorzien. Op die manier 

kenden de deelnemers elkaar niet waardoor ze minder geremd konden spreken en kon 

het thema van alle zijden belicht worden.  De dataverzameling vond plaats over een 

periode van zes maanden tussen november 2011 en april 2012. Er werd gekozen om de 
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focusgroepen te organiseren in een rustige ruimte in het ziekenhuis, neutraal gelegen, 

niet op een van de afdelingen. De interviews duurden anderhalf uur en er werd hierin 

niet gepauzeerd. Deze timing werd telkens strikt gerespecteerd. Voor de deelnemers 

werden drankjes voorzien. Om het filmen van de focusgroepen mogelijk te maken, 

werden de deelnemers in een halve cirkel gezet. De opnameapparatuur stond op 5 meter 

afstand van de groep. Er werd voor deze ruime afstand gekozen om het gesprek zo 

weinig mogelijk te beïnvloeden. Dit filmen was nodig om de transcriptie achteraf 

mogelijk te maken. Als focusgroepbegeleider werd de ombudsman van het ziekenhuis 

gevraagd omdat zijn neutrale houding, inherent aan zijn functie, bijdraagt aan de 

validiteit van de data. De keuze viel niet op de studente-onderzoekster als 

gespreksleider omdat zij werkzaam is op een van de afdelingen binnen het ziekenhuis. 

Dit zou voor mogelijke bias onder de vorm van sociaal wenselijke antwoorden kunnen 

zorgen. Bestaande machtsverhoudingen en hiërarchie zouden de deelnemers kunnen 

verhinderen om vrijuit te spreken (Baur Vivianne, persoonlijke communicatie, 8 

augustus, 2011). Desondanks werd beslist dat de studente-onderzoekster in de laatste 

twee focusgroepen als tweede interviewer zou fungeren om op bepaalde thema’s extra 

door te vragen. De directeur patiëntenzorg was eveneens aanwezig bij de focusgroepen 

vanuit zijn oprechte interesse voor het onderwerp. Zowel de gespreksleider als de 

directeur patiëntenzorg kregen een rolinstructie mee vanwege de onderzoekers. Het 

belang van deze rolinstructie wordt toegelicht onder 5.2.1. Aan de directeur 

patiëntenzorg werd gevraagd om zich voor te stellen en daarna vooral alleen maar te 

luisteren om zijn aanwezigheid minimaal beïnvloedend te laten zijn.  

 

 

3.2.3.2.  Individuele interviews 

 
In de afrondingsfase van het datacollectieproces werden nog twee individuele 

interviews aan de data toegevoegd.  Op de informatiebijeenkomsten waren er namelijk 

twee kandidaat-deelnemers die liever niet in groep spraken, omdat ze beiden niet 

durfden spreken in een groep. Een van deze twee personen wou daarenboven liever niet 

deelnemen aan de focusgroepen omdat ze te zeer op haar privacy gesteld was. In 

focusgroepen komt veelal de visie van de minder assertieve deelnemer minder op de 
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voorgrond, ondanks de beperkte groepsgrootte, waardoor geopteerd werd om deze 

kandidaten individueel te interviewen. Aan de deelnemers werd gevraagd of deze 

interviews in het ziekenhuis konden plaatshebben en dit leek voor hen de meest 

comfortabele plaats. Het eerste interview duurde 35 minuten en het tweede 60 minuten. 

De studente-onderzoekster kon deze interviews uitvoeren aangezien het hier om 

personen ging die niet op de afdeling waar zij werkzaam is, opgenomen geweest waren. 

Van deze interviews werd een geluidsopname gemaakt om het transcriberen mogelijk te 

maken. 

 

 

3.2.4.  Data-analyse 
 
De audiovisuele opnames werden volledig getranscribeerd. Dit wordt gezien als een 

belangrijke kwaliteitswaarborg omdat er geen data verloren gaan (Boeije, 2005). Omdat 

het hierbij ging over beeldmateriaal, kreeg ook de non-verbale communicatie hierbij 

aandacht. Deze aandacht ging naar gelaatsuitdrukkingen en het gesticuleren van 

deelnemers terwijl ze aan het woord waren. Na de transcriptie werd elk interview door 

de onderzoekers grondig doorgelezen en werden memo’s opgemaakt door de 

onderzoekers. Aan betekenisvolle fragmenten werden codes toegekend. In een eerste 

fase ontstonden deze codes op een open, inductieve manier en niet vanuit een 

theoretisch kader uit de literatuur. De codes kregen een omschrijving bij het axiaal 

coderen, in overleg met twee medeonderzoekers. Later werden codes samengevoegd tot 

categorieën waartussen verbanden gezocht werden. Deze hiërarchische ordening 

groeide uit tot een codeboom (zie bijlage 5). Hiervoor werd het softwareprogramma 

Nvivo 9 als ondersteuning gebruikt. Tussen twee interviews vond telkens een overleg 

plaats tussen de onderzoekers. Daarin werden de analyses die de onderzoekers 

afzonderlijk hadden gedaan, gevalideerd door onderzoekerstriangulatie. Ook werden 

telkens de nieuwe data getoetst aan bevindingen uit de vroegere data. Tijdens dit 

iteratieve proces werd gereflecteerd over de interpretatie van de data. Hiervoor kon de 

studente-onderzoekster rekenen op de andere onderzoekers met ervaring in kwalitatief 

onderzoek. Deze methode van het afwisselend verzamelen en analyseren van de data, 

maakt onderdeel uit van de constante comparatieve analyse.  



 

  27 

3.2.5.  Reflectie op de rol van de studente-onderzoekster 
 
Zoals hiervoor al vermeld, is de studente-onderzoekster als psychiatrisch 

verpleegkundige werkzaam op een van de afdelingen in het ziekenhuis. Omdat dit 

verschillende processen doorheen het onderzoek zou kunnen beïnvloeden, werd telkens 

overleg gepleegd met de twee medeonderzoekers om de betrouwbaarheid en validiteit 

van de onderzoeksgegevens en –resultaten zo hoog mogelijk te houden.  

 

Reeds bij het selecteren van de deelnemers diende hiermee rekening gehouden te 

worden. Kandidaat-deelnemers van de afdeling waar de studente-onderzoekster werkte, 

werden in overleg met enkele collega’s geselecteerd. Zij werden echter door de 

studente-onderzoekster zelf aangesproken om deel te nemen. De kandidaat-deelnemers 

van deze afdeling beslisten unaniem om hun medewerking te verlenen aan het 

onderzoek, wat mogelijk beïnvloed werd doordat ze de vraag van de studente-

onderzoekster kregen. 

 

De studente-onderzoekster was te veel betrokken persoon om de interviews te leiden. 

Deze taak werd daarom toevertrouwd aan de verondersteld neutrale ombudsman. Op die 

manier kon de beïnvloeding geminimaliseerd worden. De deelnemers moesten immers 

de kans krijgen om zo vrijuit mogelijk te spreken. Tijdens de focusgroepen was de 

studente-onderzoekster wel aanwezig in de ruimte, maar dit bleek geen hindernis te 

vormen. Het zou zelfs kunnen dat de deelnemers precies zo vrijuit spraken omdat ze de 

studente-onderzoekster kenden. 

 

Patiëntenparticipatie ligt de studente-onderzoekster na aan het hart. Gedurende de jaren 

voorafgaand aan het onderzoek, probeerde zij al op eigen initiatief om de begeleiding 

van haar patiënten zo participatief mogelijk te maken: feedback geven aan de patiënt na 

elke teamvergadering, samen de teamvergadering voorbereiden, inspraak zo groot 

mogelijk maken in het behandelplan, aandacht hebben voor de bejegening van de 

patiënt, enzovoort. Deze initiatieven lokten bij de patiënten vaak positieve reacties uit 

waardoor zij steeds meer in de waarde ervan ging geloven. Zij is er zich van bewust dat 

dit onder andere een invloed kan hebben op de analysefase van het onderzoek. Door de 
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onderzoekerstriangulatie werd echter geprobeerd om interpretaties van de data zo valide 

mogelijk te houden.  

 

 

3.2.6.  Ethische overwegingen 
 
Deze studie met registratienummer B670201112336 werd op 22/11/2012 goedgekeurd 

door de Commissie voor Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Gent en door 

de lokale Commissie voor Ethiek (erkenningsnummer OG135) van het deelnemende 

ziekenhuis. Personen die in aanmerking kwamen voor deelname aan het onderzoek, 

kregen de informatiebrief en het toestemmingsformulier overhandigd (bijlage 1 en 2). 

Het toestemmingsformulier werd door alle participanten aan het onderzoek in tweevoud 

ondertekend. Daarin gaven participanten de toestemming dat het interview waaraan ze 

zouden deelnemen, zou gefilmd worden om de transcriptie ervan te vergemakkelijken. 

Bij deze transcriptie werd verzekerd dat de identiteit van de participanten niet kon 

achterhaald worden zodat zij volledig anoniem zouden blijven. De opnames werden 

achteraf vernietigd. 

 

In de informatievergadering met de kandidaat-deelnemers kwam aan bod dat patiënten 

wilden deelnemen aan dit onderzoek als er iets zou gebeuren met de resultaten ervan. 

Dit dient na afloop van het onderzoek gerespecteerd te worden. 

 

Directie, artsen en afdelingshoofden van het ziekenhuis waren de belangrijkste 

‘gatekeepers’ en verleenden hun medewerking aan het onderzoek. 

  



 

  29 

4.  Resultaten 
 
In het resultatengedeelte wordt een beschrijving gegeven van hoe patiënten denken over 

patiëntenparticipatie tijdens een opname in een psychiatrisch ziekenhuis, welke vormen 

voor hen het meest zinvol waren en welke factoren ze hierbij als faciliterend hebben 

ervaren. De vermelde citaten uit de interviews worden in cursief gezet en dienen om de 

beschrijvingen te ondersteunen. Om de leesbaarheid ervan te verhogen, werden de 

citaten minimaal geredigeerd. In de citaten wordt wat de patiënt vertelt, voorafgegaan 

door de letter ‘P’; wat de interviewer zegt door de letter ‘I’. 

 
 
4.1.  Betekenis van patiëntenparticipatie  

 
Als patiënten denken aan participeren, gaat het spontaan over het krijgen van inspraak 

in hun eigen behandeling. Ze stippelen zelf hun weekprogramma uit, krijgen uitleg over 

en inspraak in de medicatie die ze nemen, mogen zelf hun kamer inrichten en krijgen 

soms inspraak in de mate waarin toezicht op hen wordt gehouden. Ze appreciëren de 

ruimte die ze krijgen om te kiezen, maar eisen toch geen vrijblijvendheid. Ze vragen aan 

de hulpverleners om hen te helpen om de juiste dingen te kiezen. Hun doel blijft hierbij 

om te genezen of te herstellen en participatie vergemakkelijkt de weg naar dit herstel. 

Ze worden namelijk uitgenodigd om opnieuw richting te geven aan hun leven en eigen 

keuzes te maken en zo een eigen bijdrage te leveren aan hun herstel. Participeren is voor 

hen dus geen doel maar een middel om beter te worden. Door deze inspraak en de 

medezeggenschap in hun behandeling verspillen ze namelijk geen tijd en energie aan 

het opstandig zijn tegen de regels en adviezen die ze krijgen, maar kunnen ze alles 

inzetten op hun herstel. Ze geven hiermee aan dat participeren geen randverschijnsel is, 

maar deel uitmaakt van het kerngebeuren tijdens een opname in de psychiatrie. 

P: (…) Mijn ervaring hier met participatie: natuurlijk ook het opstellen na drie 

weken, van je eigen therapieprogramma, vooral het samen bespreken met je 

individuele begeleider: sluit dat wel aan met hetgeen wij denken? 
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Een beperkte groep patiënten stelt bij het begrip participatie de eigen inspanning die ze 

leveren voor hun psychisch herstel heel centraal. Het is volgens deze mensen van belang 

om zich zelf in te spannen om te herstellen. Die inspanning leveren is dan hun manier 

van participeren. De stimulansen die ze van de hulpverleners krijgen, grijpen ze aan om 

die inspanning te leveren. 

P: Proberen terug richting in uw leven te krijgen, en dat is eigenlijk alleen maar 

een beetje stuwen dat ze doen hé. Kijk, zorg dat ge ’s morgens… er wordt hier 

goed op gehamerd dat ge ’s morgens opstaat, dat ge uw ontbijt neemt, dat ge uw 

middagmaal neemt, dat ge op een normaal uur naar uw bed gaat hé, dingen die 

ge toch allemaal in het dagelijks leven moet doen maar waar ge een beetje de 

weg in kwijt zijt. Maar toch moet ge dat toch zelf allemaal doen hé.  

 

Een patiënt gaf spontaan aan dat participatie voor hem betekent om iets voor de 

gemeenschap, de afdeling te kunnen doen. Die zelfde persoon sprak eveneens over het 

opzetten van een patiëntenraad op beleidsniveau. De andere patiënten beaamden pas na 

aangeven van de interviewer dat ze hun ervaringsdeskundigheid misschien kunnen 

inzetten ten behoeve of ten voordele van de medepatiënten of het psychiatrisch 

ziekenhuis. Ze hadden hier echter tal van bedenkingen bij. Het lijkt hen bijvoorbeeld 

moeilijk om bij hun inzet zelf niet in moeilijkheden te komen, zeker als de problemen 

van de patiënten nauw aanleunen bij hun eigen problemen. Het bewaren van voldoende 

afstand zou volgens hen zeker niet voor iedereen mogelijk zijn. Ze zien ook de 

beperktheid in van hun ervaringsdeskundigheid. Je kan bijvoorbeeld zelf een depressie 

gehad hebben, maar toch onvoldoende begrijpen hoe depressief een medepatiënt zich 

voelt. Ze zijn zich namelijk bewust van de verschillen en beseffen dat wat goed is voor 

hen, misschien niet goed is voor een ander. 

P: Luisteren naar iemand die daar al goed uitgekomen is, ik denk dat dat zeker 

een meerwaarde kan zijn (…) maar… ik persoonlijk heb het gevoel, allez dat is 

iets dat in mij opkomt, van:  ja maar ja, bij mij is het anders, dat is niet 

hetzelfde! (…) Maar ik weet zeker dat ik dat zou gedacht hebben als ik zo ziek 

was, van:  ja… ik was er slechtst aan toe! 
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Toch ontstaan tijdens de interviews ook ideeën over de mogelijke positieve effecten van 

het inzetten van ex-patiënten als ervaringsdeskundigen op de afdelingen van het 

ziekenhuis. Deze ideeën ontstaan voornamelijk vanuit de ervaringen die patiënten 

hebben in het contact met medepatiënten tijdens de opname. Dit contact wordt 

algemeen erg gewaardeerd en vaak als een hulp ervaren. Vanuit die ervaring met 

medepatiënten kunnen ze zich voorstellen dat het verhaal van een ervaringsdeskundige 

hen het gevoel kan geven dat ze niet alleen zijn met hun problemen. Patiënten kunnen 

zich inbeelden dat ze zich begrepen zouden voelen door een ervaringsdeskundige en dat 

het contact voor herkenning zou kunnen zorgen. De hoop die ze eruit kunnen putten, 

zou motiverend kunnen zijn om zelf verder te gaan. Het zou hun ‘self efficacy’ kunnen 

verhogen door het effect van de ‘modeling’ die ontstaat. Een ervaringsdeskundige zou 

hen een portie realiteitszin kunnen bijbrengen en hen goed helpen voorbereiden op hun 

ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis. Ten slotte is het volgens een groep patiënten 

interessant om eens een verhaal te horen van een ‘echte’ persoon. Op die manier biedt 

de ervaringsdeskundige een aanvulling op de ervaring van de hulpverleners. 

P1: Ik ben niet alleen op de wereld die problemen heeft en ik ben niet de enige 

die hulp gezocht heeft, dus ja: courage, het gaat niet gemakkelijk zijn, maar ge 

moet er toch voor gaan.  

 

P2: Ja, dat is altijd iemand echt, hé? Er is ook altijd het contact met de 

verpleging en al die dingen, maar dat zijn geen mensen die het zelf hebben 

meegemaakt. 

 

 

4.2.  Hefbomen voor patiëntenparticipatie 
 
 
4.2.1.  Transparante omgeving 
 
Patiënten stellen tijdens hun opname in een psychiatrisch ziekenhuis vast dat talrijke 

zaken voor hen niet duidelijk of helder zijn. Dit gebrek aan transparantie wordt door hen 

aangeklaagd en dit op verschillende vlakken. Door meer transparantie te scheppen, 

kunnen hulpverleners de betrokkenheid van de patiënt bij zijn opname vergroten. De 
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patiënten zien dit als een noodzakelijke voorwaarde om tot werkelijke 

patiëntenparticipatie te komen.  

 

Vooreerst willen patiënten meer feedback krijgen van de hulpverleners over het proces 

dat ze doormaken tijdens hun behandeling. Ze willen te horen krijgen hoe ze gezien 

worden, wat het oordeel van de hulpverleners over hen is en wat er mis is met hen. 

Patiënten geven aan dat hierover veel onduidelijkheid bestaat waardoor de patiënten 

oordelen dat een behandeling in de psychiatrie beoefend wordt door de hulpverleners 

achter gesloten deuren. 

P: Soms komt het over als een beetje zo’n magische kunst: wanneer ben je klaar 

om te vertrekken? 

 

Daarom vragen ze bijvoorbeeld om te expliciteren wat iemand ontslagrijp maakt. Als de 

hulpverleners namelijk vinden dat ze nog niet toe zijn aan een verandering en zijzelf 

wél, vinden ze dit vervelend en betuttelend, maar vooral onthutsend. Ze krijgen het idee 

dat ze zichzelf niet meer kunnen beoordelen, wat eerder een verzwakkend dan 

versterkend effect heeft. Patiënten ervaren dit op dat moment als een vertraging in hun 

proces en dus als tijdverlies.  

P: Als je zelf aangeeft, wat in mijn situatie toch het geval was, dat je, omwille 

van mijn 6 weken op de PAAZ-afdeling voor ik naar hier kwam, meteen wil 

starten, ik vind dat ze dat ook moeten doen en niet een maand of zo wat 

aanmodderen, als ik me zo negatief mag uitdrukken. 

 

Er is dan sprake van een defasering tussen waar de patiënt denkt te staan in zijn proces 

en waar de hulpverlener denkt dat de patiënt staat in zijn proces. In een dergelijke 

situatie is de nood aan transparantie bij de patiënt groot en net dan ervaart hij dat die 

transparantie ontbreekt. Hij wil dat de hulpverlener hem een uitleg aanbiedt waarom het 

goed is te wachten. Volgens de patiënten zou een feedbackgesprek voor en na elke 

teamvergadering een belangrijke bijdrage kunnen leveren om aan deze nood tegemoet te 

komen. Deze procesmatige opvolging zou echter wel op een natuurlijke manier moeten 

verlopen en niet enkel op vraag van de patiënt mogen ontstaan. Participatie betekent 

voor de patiënten namelijk ‘gezien worden’ en dus in tel zijn, het gevoel hebben dat de 
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hulpverleners met hen bezig zijn. Door meer transparantie zou de teamvergadering als 

een zinvol en werkzaam instrument in de behandeling ervaren kunnen worden. 

P: (…) In de periode dat ik hier opgenomen ben… heb ik eigenlijk nooit iets van 

feedback gekregen… van het team. Een keer over de keuze van de groep, 

waarom dat ik naar groep X ben gegaan. Dus die ene keer… Maar anders, 

misschien dat ik nooit besproken ben geweest? Ik weet het niet, maar ik heb er 

dus alleszins niets van gehoord. 

 

Daarnaast geven patiënten de noodzaak aan van de transparantie en inzichten in de 

redelijkheid van regels op de afdeling. Hierbij is het helder maken van het waarom van 

een regel essentieel. Deze transparantie schept voor de patiënten de mogelijkheid om 

zich naar de regels te voegen, zonder er negatieve gevoelens bij te hebben. De betekenis 

die ze kunnen geven aan de regel compenseert op die manier voor een deel de negatieve 

gevoelens. Bovendien moeten afwijkingen van de regels rechtvaardig en invoelbaar 

zijn, en liefst op elke afdeling gelijk. Er treedt dus een spanning op tussen de behoefte 

aan individualisatie (“afwijkingen moeten kunnen”) en de behoefte om behandeld te 

worden zoals iedereen (“op elke afdeling in het ziekenhuis op dezelfde manier”). 

P: (…) Ja, ik heb dat aanvaard (voor de vijfde keer moeten verhuizen van 

kamer). Ze hebben het wel uitgelegd hoe dat het kwam, maar het moment dat ze 

me zeiden dat ik weeral moest veranderen van kamer, ik was er niet goed van, ik 

zeg: doe me dat niet aan! We kunnen niet anders, hebben ze gezegd. Ik had dan 

een sessie bij (noemt de naam van een therapeute). Ik zeg tegen haar: sorry, 

maar ge moet me een keer uitleggen waarom! Ze heeft gans de tijd dat de sessie 

duurde, erover gesproken totdat ik het verstond waarom ik moest veranderen 

van kamer. 

 

De patiënten  geven eveneens aan dat het cruciaal is om geïnformeerd te worden op een 

aangepast en begrijpbaar niveau waarbij de hulpverlener zoveel mogelijk vakjargon 

vermijdt. Zo niet, dan blijft noodzakelijke informatie onduidelijk, wat hen verhindert 

om inspraak te hebben. 

P: (…). Ik weet nog dat ik een gesprek had met de assistent-psychiater en dat die 

me toen gevraagd had: in welke groep wil je terechtkomen? Wist ik veel wat die 
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groepen waren. Je hebt groep X, Y, Z, maar die termen betekenden niets voor 

mij! 

 

Patiënten op zoek naar een helder antwoord op hun vragen ervaren dat ze vaak van het 

kastje naar de muur gestuurd worden. Ze ervaren dit als betuttelend en zouden niets 

liever willen dan een onverpakte uitleg, die hen duidelijk maakt waar ze aan toe zijn. 

Deze uitleg maakt immers op zijn beurt inspraak en dus participatie mogelijk. 

Transparantie betekent volgens de patiënten eveneens dat hulpverleners durven een 

stelling in te nemen en geen onnodige twijfel of discussie toelaten.  

P: Op (noemt de afdeling waar patiënt verbleef) zitten ze er waarschijnlijk nog 

altijd over te discussiëren of dat er een bokszak mag komen of niet. Er zijn dan 

voorstanders die er zich kunnen op afreageren, op een gezonde manier in plaats 

van zelfbeschadiging. Anderen zeggen dan dat die boksbal of bokszak 

terugzwaait en dat dat dan agressie uitlokt of zo? Het komt niet tot een 

beslissing. 

 

Het concept ‘transparantie’ wordt door de deelnemers aan het onderzoek duidelijk niet 

gezien als een interventie of een aaneenschakeling van interventies, maar als een 

attitude van de hulpverlener waarvan het volledig hulpverleningsproces zou moeten 

doordrongen zijn.  

 

 

4.2.2.  Niet betuttelen, maar streven naar gelijkwaardigheid 

 
Een thema dat voornamelijk aan bod kwam in de focusgroepen als ‘betutteld worden’, 

kwam in meer uitgesproken vorm terug in de individuele interviews als ‘ongelijkheid’ 

en ‘ondergeschiktheid’ aan het personeel.  

 

Patiënten halen aan dat participeren een riskante actie is tijdens een opname in de 

psychiatrie. Ze vrezen namelijk dat ze door inspraak te willen of hun mening kenbaar te 

maken, door een andere bril worden bekeken door de hulpverleners. 
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P: Sommige mensen willen zich wel goed laten overkomen tegenover bepaalde 

mensen van de begeleiding, waardoor ze… hun mond niet opendoen en het niet 

zeggen.  

 

In het uiterste geval kan participeren volgens de patiënten zelfs een negatieve invloed 

hebben op het verloop van hun behandeling. Het voelt alsof ze in een afhankelijke 

positie zitten die volgens hen eigen is aan hun opname in het psychiatrisch ziekenhuis. 

In deze positie wordt volgens hen van hen verwacht dat ze zoveel mogelijk zullen 

volgen wat hen gezegd, gevraagd of geadviseerd wordt. Zij ervaren dit soms als 

betutteling omdat veelal hun eigen kennis, expertise en sterktes worden onderschat, 

zeker als de grootste crisismomenten achter de rug zijn. Betuttelen staat volgens hen 

tegenover hen laten participeren waar en wanneer het kan. 

P1: (…) Sowieso ben je als patiënt afhankelijk van je hulpverleners. Of dat nu 

dokters zijn of verpleegkundigen. Nu ja, de trap is: de dokters, dan de 

verpleegkundigen, dan de patiënten, dat is toch zo hé! Maar ik voel wel, door 

bijvoorbeeld die afdelingsvergadering, dat ze die stappen proberen te 

verkleinen, dat ze naar de patiënt toe komen. En het is nooit evenwaardig 

eigenlijk. We zijn evenveel waard als mens, waarschijnlijk, allez, zo moet ik dat 

wel zien hé, maar… ja… de - klant - is - koning-principe, dat bestaat niet , hé, 

dat is zever hé!  

 

P2: Ik ben diabetes. Het is al 35 jaar, eigenlijk 36. (…) Ik ga drie of vier maal in 

een jaar naar een diabeteskliniek, twee of driemaal in een jaar naar de 

specialist, ik heb daar uitleg tot over mijn oren, en ge komt hier en er wordt 

gezegd hoe je moet spuiten. 

 

P3: (…) Er zijn veel fijne initiatieven van patiënten om dingen te organiseren: 

een quiz op vrijdagavond, mensen zijn gaan zwemmen, en ze wilden gaan 

bowlen, en het team heeft beslist dat dit niet mocht, en de uitleg die gegeven 

werd, was dat de bowling te veel op een bar lijkt en dat daar alcohol is, en 

daardoor werd dat gezien als een beetje betuttelend. 
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Patiënten suggereren dat participatiemogelijkheden niet in de georganiseerde 

participatiestructuren van een psychiatrisch ziekenhuis beginnen, maar in de dagelijkse 

omgang tussen hulpverleners en patiënten. Als patiënten het gevoel hebben dat hun 

relatie met de hulpverlener niet gebaseerd is op gelijkwaardigheid, belet dit hen om 

vrijuit te spreken, bijvoorbeeld in een afdelingsvergadering met patiënten en 

hulpverleners. Opvallend was hoe daarentegen tijdens de interviews heel vrijuit werd 

gesproken, ondanks de aanwezigheid van een directielid van het ziekenhuis. Bij navraag 

bleek hen dit niet te hinderen omdat het in deze situatie iemand betreft die hun 

behandelingsverloop niet zou beïnvloeden.  

P: (…) Ja, als patiënt ben je toch ondergeschikt aan het personeel?  

I: Waren er mensen bij wie je niet dat gevoel had dat je ondergeschikt was?  

P: Sommige begeleiders kwamen meer in de leefgroep zitten dan andere. (…) 

Die waren er niet alleen om je hart aan te luchten, maar die kwamen ook 

gewoon gezelschapsspelletjes meespelen en zo. Dat ze, ondanks je problemen 

die je hebt, ze toch nog op een normale manier met je omgaan in een spelletje of 

zo. Dat zorgt ervoor dat je je meer gelijk voelt met die persoon. Maar als je je 

hart lucht en die persoon gaat dan terug in zijn bureau zitten, dan is dat zo meer 

afstand ertussen. 

 

 

4.2.3.  De relatie hulpverlener-patiënt 

 
De relatie tussen de patiënt en de hulpverleners blijkt uit de interviews zeker een 

centraal thema binnen een behandeling te zijn. Of er kan geparticipeerd worden, hangt 

dikwijls van deze begeleidersrelatie af. Veranderingen in de begeleiding, zoals nieuw 

personeel of wijzigingen op de afdeling, worden ervaren als lastig en onaangenaam. 

Patiënten hebben het gevoel opnieuw te moeten beginnen en benoemen dit als 

tijdverlies en een stap terug. Het telkens terug opbouwen van een vertrouwensrelatie 

wordt als een echt probleem ervaren.  

P: (…) Ik had een heel goede band – ik was de eerste keer 6 maand opgenomen 

geweest - met een assistent-psychiater. Ik had daar een heel goeie band mee. En 
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natuurlijk, dat is onvermijdelijk: na een jaar moeten die mensen weer weg, en 

dan viel ik wel een beetje in een soort van zwart gat. 

 

Respect en vertrouwen zijn essentiële kenmerken van een begeleidersrelatie waarbinnen 

participatie mogelijk is. Anderzijds blijkt volgens patiënten uit de mogelijkheid die ze 

krijgen om te kunnen participeren, dat dit respect en vertrouwen binnen de relatie er is.  

P1: Ze wilden me terug op toezicht zetten omdat ik suïcidale gedachten had, en 

ik heb gezegd dat ik dat echt niet wilde, dat ik gewoon wilde blijven, en ze 

hebben dat aanvaard!  

 

P2: Het feit dat er twee keer in de week die afdelingsvergaderingen waren waar 

je eigenlijk kon zeggen wat er, allez, dan bij de groep eigenlijk leefde, of dat er 

problemen waren of zo. Dat vond ik eigenlijk… dat vond ik eigenlijk respect 

hebben voor de patiënt. 

 
Patiënten benadrukken sterk dat het allerbelangrijkste binnen de relatie met de 

hulpverleners is, dat het moet ‘klikken’ met de begeleider. Patiënten die ervaren hebben 

dat het niet klikte met een hulpverlener, vinden dat dit hun herstel belemmerde.  

 

Als het dan niet klikt, wordt een tegenstelling opgemerkt tussen twee houdingen binnen 

de patiëntengroep. Het eerste en grootste deel van de patiënten merkt op dat ze de 

mogelijkheid zouden willen hebben om te veranderen van begeleider. Daarenboven 

zouden ze inspraak willen in de keuze van de begeleider. Ze vinden dat dit hun 

behandeling ten goede zou komen. Een ander deel van de patiënten merkt vooral op dat 

de vrije keuze van begeleider praktisch een onmogelijke zaak is, maar beaamt het 

belang van het hebben van een goed contact.  
 
Patiënten halen aan dat artsen te weinig beschikbaar zijn en noemen dit een 

belemmering voor het opbouwen van een vertrouwensband met hen. Toch vinden ze de 

intensiteit van de gesprekken bij de psychiater belangrijker dan de beschikbare tijd. 
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4.3.  Kenmerken van waardevolle patiëntenparticipatie  
 

 

4.3.1.  Luisteren en dialoog 

 
Patiënten merken het belang op van luisteren tijdens hun behandeling. Ze willen 

beluisterd en gehoord worden want dit geeft hen het gevoel van erkenning als persoon. 

Voor enkele mensen komt het als een verrassing over dat het hun, vaak na vele 

strubbelingen, toch nog lukt om bij iemand gehoor te krijgen.  

P: (…) En dan had ik een boze brief geschreven naar (noemt de naam van de 

arts). (…) De verpleegster zei dan dat (noemt de naam van de arts) dat in de 

stafvergadering met het personeel had besproken. Maar echt veel verandering 

was er dan niet, hoor. Maar ik vond het wel al vreemd dat hij ernaar had 

geluisterd (lacht). 

	  

Daarnaast geeft het luisteren hen het gevoel dat zaken bespreekbaar zijn en dat ze dus 

inspraak hebben. Sommige patiënten verwachten na beluisterd te zijn, dat er rekening 

zal gehouden worden met hun mening en dat er dus sprake is van partnership op de 

participatieladder. Sommigen vinden dat luisteren tweerichtingsverkeer veronderstelt en 

dat dus zowel de hulpverlener als de patiënt een luisteropdracht hebben.  

 

Als patiënten tijdens de interviews klachten uitten, gingen deze klachten veelal over 

zich niet beluisterd of gehoord voelen. De gedachten van de patiënt zijn bijvoorbeeld 

niet meer in tel als ze niet akkoord gaan met de stelling van de hulpverlener. In enkele 

interviews wordt deze stelling volmondig beaamd. Er zou dan eerder sprake zijn van 

informing en consultation, dan van een partnership. 

 

Sommigen ervoeren de interviewsituatie als een moment waarop ze beluisterd en 

gehoord werden. Aan het einde van een interview vielen vaak de woorden: “Bedankt 

om zo goed te luisteren.” 
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4.3.2.  Wederkerigheid 

 
Zoals hierboven al werd aangehaald, heeft een patiënt evengoed een (luister-)opdracht 

als de hulpverlener. Deze wederkerigheid of eigen opdracht voor de patiënt laat zich 

eveneens zien op het vlak van patiëntenparticipatie. Er wordt gesteld dat de 

hulpverlener de patiënt niet alleen moet laten participeren, maar dat de patiënt op zijn 

beurt de verantwoordelijkheid moet nemen om te participeren. Participatie is namelijk 

niet doen wat je wil, maar brengt plichten mee.  

 

De patiënten vinden dat je als patiënt moet aan de orde kunnen stellen wat je nodig hebt 

en op die manier meewerken aan je herstel. Ze geven zichzelf hiermee een actieve rol in 

het team rond hun persoon. Tijdens de behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis 

worden patiënten graag op weg geholpen naar hun doelstellingen. Participeren betekent 

voor hen namelijk niet dat ze alleen willen gelaten worden. Ze vragen aan hun 

begeleider om toe te kijken en het hen te zeggen als ze dingen doen die niet kloppen. 

Het gaat hier over gesuperviseerde inspraak. Die inspraak of participatie ontstaat als de 

hulpverlener en patiënt samen willen werken aan gemeenschappelijke doelstellingen. 

De patiënten ontslaan dus de hulpverleners zeker niet van hun professionele plichten.  

Deze doelstelling is, ruim gesteld, voornamelijk om zo snel mogelijk hun leven buiten 

het ziekenhuis terug op te nemen. 

P1: (…) Qua participatie, ik vind dat je heel veel participatie hebt, in alles 

eigenlijk op de afdeling want het gaat over uw leven. Hetgeen de mensen hier 

grotendeels doen, is je eigenlijk in de juiste richting een beetje duwen. En dat is 

het eigenlijk. Voor de rest moet je het allemaal zelf invullen en klaarmaken. 

 

P2: (…) ja maar ergens heb ik toch wel het gevoel , bij ons toch op (noemt de 

naam van de afdeling)… eh… ge wordt enorm ondersteund… maar toch, ge 

moet het zelf doen! ik had dat gevoel! Ik heb alles zelf moeten doen, ik heb zelf 

moeten zeggen: kijk, je moet nu naar daar gaan en naar daar bellen. Ge hebt 

ondersteuning, dat wel, maar in feite moet ge het zelf doen, en ik vond dat heel 

positief, omdat dat uw zelfwaarde wat opkrikt. Maar ’t is lastig… maar ge hebt 
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mensen om op terug te vallen, om tegen te babbelen, maar toch, vind ik, moest je 

het zelf doen. 

 

 

4.3.3.  Aansluiten bij de fase van de patiënt 

 
Een opname in de psychiatrie gaat over het leven van de patiënt (werken, wonen, 

sociale contacten, vrijetijdsinvulling,…) en impliceert dus participatie van die patiënt. 

Op heel uiteenlopende momenten en om vele redenen ervaren patiënten dat dit 

participeren niet altijd op maat verloopt.  

 

Tijdens de interviews waarbij patiënten van verschillende afdelingen aanwezig zijn, 

stippen de patiënten het belang aan om participatie niet op elke afdeling op dezelfde 

manier te laten verlopen. Verder zien ze het belang in van het differentiëren in 

participatievormen volgens psychiatrische problematiek. Een ex-patiënt die als 

ervaringsdeskundige zijn verhaal komt brengen aan opgenomen patiënten, zien ze 

bijvoorbeeld in het bijzonder als nuttig bij mensen met een 

afhankelijkheidsproblematiek. 

 

Tijdens een opname kunnen zich momenten of periodes voordoen waarin de patiënt niet 

langer voor zichzelf kan uitmaken wat goed voor hem is of in staat is om daarvoor te 

kiezen en de wil daarvoor op te brengen. Dit ‘niet kunnen willen’ doet zich volgens de 

patiënten voor als ze te ziek zijn, niet voor rede vatbaar zijn, niet geïnteresseerd zijn, te 

versuft zijn door de medicatie of het zelf helemaal niet meer weten en zich totaal 

hulpeloos voelen. Zij verwachten van de hulpverlener dat hij op dergelijke momenten 

het initiatief neemt en de belangrijke keuzes niet aan hen overlaat. Meerdere patiënten 

vertellen dat ze “zo diep hebben gezeten”, dat het zelfs onmogelijk was om hen te 

informeren, wat op de participatieladder onderaan staat. 

P: (…) Ik heb hier elektroshocks gehad, ik zat toen heel diep. Ik heb er misschien 

niet bij stilgestaan, maar ik heb nooit geweten waarom en hoe. Maar ik was veel 

te ziek om dat allemaal te verstaan. 
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Deze defasering treedt op als de participatievorm niet afgestemd is op de mogelijkheden 

of het gebrek aan mogelijkheden van de patiënt op dat moment. Zo wordt bijvoorbeeld 

op een afdelingsvergadering waarop alle patiënten en personeel van een afdeling 

aanwezig zijn, verwacht dat een patiënt durft in groep te spreken. Dit overtreft volgens 

de patiënten de mogelijkheden van de meerderheid van de opgenomen patiënten. 

I: Zou je dat verteld hebben in de afdelingsvergadering? 

P: In die afdelingsvergadering? Nee nee! Ik zou dat dan misschien in een 

individueel gesprek met de verpleegkundige gezegd hebben, denk ik. Maar daar 

iets brengen, maar nee! Neeneenee dat ging niet!	  	  

Dezelfde defasering wordt door de patiënten ervaren bij het luisteren naar een 

getuigenis van een ex-patiënt. Iemand vertelt hoe sterk haar afweer of pantser was in de 

eerste fase van de opname. Op dat moment leek geen enkele interventie interessant, dus 

ook geen getuigenis van een ex-patiënt, maar was vooral het contact met de 

medepatiënten belangrijk. Later in de opname treedt er een fase op waarin patiënten 

beginnen te twijfelen en minder afweer vertonen. Meerdere patiënten die werden 

opgenomen met een depressie, geloven dat een getuigenis van een ex-patiënt in deze 

fase heel hoopgevend kan zijn. Nog verder in hun proces, in de ontslagfase, menen de 

patiënten dat een getuigenis interessant kan zijn om tips te krijgen voor na de opname. 

P: Ik heb dat ook nog gezegd op (noemt de naam van een afdeling), dat ik zeer 

graag eens patiënten zou horen die hier een paar jaar of een jaar verbleven 

hebben en die het nu goed stellen (…). Want nu is dat ook, van een keer dat ik 

een punt zet achter de opname, van ja: gaat dat gaan? Ga ik mij goed voelen?  

En als ik mij minder voel, dat ik misschien ook een keer van iemand hoor van: 

hebben ze eens een mindere dag, hoe lossen ze dat op? 

 

 

Natuurlijk kan in het behandelingsproces de switch gebeuren naar wel weer zelf te 

‘willen’.  

P: (…) Ik heb op mijn werk een leidinggevende functie, dus ik was het gewoon 

van…ja… initiatief te nemen… taken te verdelen… verantwoordelijkheid te 

dragen, en misschien dat het dat was, in mijn geval, dat dat na een tijd naar 

boven kwam van: ik ga ik dat hier wel organiseren en zeggen hoe het moet! 
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De patiënten vragen dat de hulpverleners hen dan volgen en zorgen voor ‘fit’. Wat 

besproken en gedaan wordt, moet met andere woorden aansluiten bij de fase waarin de 

patiënt zich dan bevindt. Participatie mag volgens de patiënten nooit opgedrongen 

worden als iemand er nog niet aan toe is om die keuzevrijheid te krijgen.  

 

Een van de patiënten zou liever geen inspraak willen omdat hij tevreden was met hoe 

het was tijdens de opname en hij niet in opname gekomen was om hier dingen te 

veranderen. Een andere persoon vindt participeren maar lastig en wil er liever niet aan 

beginnen.  

 

 

4.4.  Zinvolheid van bestaande participatievormen in de 

onderzoekssetting 

 

 
4.4.1.  De patiëntenvergadering 

 
De patiëntenvergadering is een bestaande structurele participatievorm binnen dit 

psychiatrisch ziekenhuis. Deze vergadering wordt op elke afdeling georganiseerd en is 

een terugkerende kans om een dialoog tussen hulpverleners en patiënten aan te gaan. Op 

bepaalde afdelingen wordt een bepaalde methode gehanteerd om de vergadering voor te 

bereiden; op andere afdelingen is dit niet het geval. De betekenis die patiënten aan deze 

patiëntenvergadering geven is heel uiteenlopend. Een deel van de groep benoemt deze 

vergadering als een vorm van patiëntenparticipatie. Ze ervaren dat ze beluisterd worden, 

dat ze daar kunnen zeggen dat ze niet akkoord gaan met iets en dat de vergadering op 

bepaalde afdelingen dient om meer transparantie te scheppen over op het punt staande 

veranderingen. Volgens hen zou dit contact tussen hulpverleners en patiënten ook voor 

een stuk het gevoel van gelijkwaardigheid bevorderen. 

P1: Wat er mij opviel, waren de patiëntenvergaderingen (…) waar iedereen een 

keer kan zeggen wat dat er op hun lever ligt, of wat dat eventueel een keer zou 

kunnen gebeuren, een keer  een filmavond of zo. Ja, meestal kregen we het 
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woord, wat dat er beter kon of hoe dat het was in de groep of, ja eigenlijk alle 

soorten … ’t leven op de afdeling. 

 

P2: Maar ik voel wel, door bijvoorbeeld die afdelingsvergadering, dat ze die 

stappen proberen te verkleinen, dat ze naar de patiënt toe komen. 

 

De meeste patiënten hadden echter bedenkingen bij deze patiëntenvergadering. 

Vooreerst wijzen de patiënten op de vereiste assertiviteit om een inbreng in de 

vergadering te hebben. Ze zijn soms te bang om in een groep te spreken, waardoor altijd 

dezelfde mensen aan het woord komen. De patiënten halen nog andere redenen aan voor 

de volgens hen ergerlijke stiltes tijdens de vergadering. Ze vragen zich bijvoorbeeld af 

of hen niet zal kwalijk genomen worden dat ze over iets spreken, zowel door het 

personeel als door de medepatiënten. Soms ligt het te gevoelig om iets persoonlijks te 

brengen tegenover de medepatiënten. In deze situaties verkiezen patiënten om niets te 

zeggen en ontstaat er ‘een vergadering buiten de vergadering’.  

P: Er werd onderling wel veel gezegd, maar als er dan patiëntenvergadering 

was, het moment dat ge het dan kunt zeggen, waren er… allez, werd het niet 

gezegd. 

 

Daarnaast vinden patiënten het vervelend dat de aanwezige hulpverleners veelal niet 

direct antwoorden op hun vragen of klachten en dat ze er dan later niets meer over 

horen. Sommigen noemen de vergadering daarom tijdverspilling en ze gaan enkel nog 

omdat het verplicht in hun programma staat. Ten slotte noemt iemand het praktische 

bezwaar dat er soms niet voor iedereen een stoel is. 

P: Dat duurde een half uur en iedereen stond te wachten tot de wijzer op 9 uur 

stond. 

 

 

4.4.2.  Getuigenis van een ex-patiënt 

 
Op de afdeling voor middelenafhankelijkheid wordt wekelijks een ex-patiënt die al 

geruime tijd clean is, uitgenodigd om een getuigenis over zijn evolutie te brengen. 
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Aansluitend kunnen de patiënten vragen stellen of herkenbare zaken uit hun eigen 

situatie aanhalen. Tijdens de interviews lopen de meningen over deze getuigenissen heel 

sterk uiteen. Sommige patiënten noemen het niet goed en opperen daarvoor enkele 

verklaringen. Misschien is het afhankelijk van de persoon die komt, misschien is de 

frequentie (wekelijks) te hoog? Deze groep patiënten zegt eveneens dat ze de 

gesprekken met medepatiënten op de afdeling minstens even waardevol vinden. 

I: Hoe ervoeren jullie de getuigenis van de ex-patiënten? 

P1: Ja, niet als iets uitzonderlijks eigenlijk. Sowieso op de afdeling hoort ge dat 

van veel mensen wel, en ja… ik had er eigenlijk nooit bij nagedacht als zijnde 

iets uitzonderlijks dat gebeurde. 

 

P2: In principe vind ik dat een superfantastisch idee, maar eigenlijk werkt het 

niet. Ik weet niet waarom… 

 

Een andere groep patiënten vindt dit wel een heel goed initiatief. Zij vinden het 

interessant op de afdeling voor middelenafhankelijkheid omdat iedereen daar hetzelfde 

probleem heeft. Ze vinden het een motiverende activiteit in het therapieprogramma en 

pikken er veel tips uit mee om zelf toe te passen. 

 

De patiënten die opgenomen waren op de afdelingen waar deze getuigenissen van ex-

patiënten niet werden georganiseerd, zagen wel iets in het idee om dit ook bij hen te 

organiseren. Ze hadden concrete ideeën over de thema’s die aan bod zouden kunnen 

komen. Zo zou het in een fase van ontslagvoorbereiding interessant zijn om eens de 

aanpak van een ex-patiënt te horen. Voor de jongerenafdelingen leek het een boeiend 

thema om de terugkeer naar school te bespreken met een ervaringsdeskundige. Iemand 

merkte op dat een dergelijke getuigenis misschien niet dadelijk zijn effect laat zien, 

maar dat er toch wel iets kan blijven nazinderen. 
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4.5.  Hoe reageren patiënten op de beperkingen van een 

behandeling in de psychiatrie? 

 
Doorheen de interviews geven de patiënten talrijke zaken aan die volgens hen beter 

anders zouden zijn in het ziekenhuis. Zo geven ze aan dat het beter zou zijn om vaker 

bij de psychiater te kunnen gaan. Volgens sommige patiënten zou het beter zijn om de 

therapie bij de psycholoog te intensiveren en meerdere afspraken per week te krijgen. 

Ze vinden het ook heel vervelend dat de weekendregeling een rigide systeem is, dat 

afhankelijk is van de ligdagen in het ziekenhuis.  

(Voorafgaand enkele opmerkingen over de vaste uren om in het weekend het 

ziekenhuis te verlaten) 

P: Als er hier ergens onduidelijkheid over bestaat, dan is het over dat punt! Als 

ik aan 80 procent van de patiënten ga vragen, hoe komt het dat je die drie uren 

of die dagen moet thuis blijven, dat de meeste dat ook niet weten! Er is sowieso 

heel weinig inspraak in, maar dat is een ander feit waarschijnlijk… Het feit dat 

ze er niet rond kunnen, rond die uren; daarom heb ik het nog nooit aangehaald 

om te gaan over discussiëren. Zo simpel is het. Anders had ik het ook wel graag 

anders ingevuld… Ik heb mijn kindjes, en als ik daar een halve dag van moet 

weggeven, terwijl dat ge hier ganse dagen zit,  is dat niet leuk uiteraard. Maar 

het is nu eenmaal zo. Ik heb er mij bij neergelegd, en het is voor mij ook geen 

punt van discussie meer. 

 

Met de voorbeelden die de patiënten aanhalen, tonen ze dat ze vaak perfect weten hoe 

een ziekenhuis werkt. Ze weten dat de structuren van een ziekenhuis vaak niet toelaten 

om hieraan iets te veranderen en tonen hier heel veel begrip voor. Soms denken ze 

echter dat er niets aan te doen is terwijl er misschien wel verandering mogelijk is. 

 

Dit alles versterkt nog het beeld van de redelijkheid van deze mensen en de waarde van 

in gesprek te gaan met hen. 

  



 

  46 

5.  Discussie 
 
In dit onderdeel wordt vooreerst aandacht geschonken aan de verschillen en 

overeenkomsten tussen de resultaten van dit onderzoek enerzijds en de literatuur en het 

onderzoek van anderen anderzijds. Daarin worden de resultaten van dit onderzoek, als 

antwoord op de probleem- of doelstelling ervan, eerst voorgesteld en telkens 

onmiddellijk gekoppeld aan de gevonden literatuur. 

 

Daarna wordt de kwaliteit van de dataverzameling, van de analyse en van de 

onderzoeksresultaten beoordeeld. 

 

Ten slotte wordt de transfereerbaarheid van de resultaten toegelicht.  

 

 

5.1.  Discussie van de resultaten 
 
Dit onderzoek laat zien welke betekenis patiënten verlenen aan patiëntenparticipatie in 

een psychiatrisch ziekenhuis. In tegenstelling tot wat de maatschappelijke evolutie 

voorschrijft (vermaatschappelijking van de zorg) en wat professionals vaak denken, 

spreken patiënten niet spontaan over het belang van het hebben van een stem in het 

afdelings- of ziekenhuisbeleid. Het gaat voor hen voornamelijk over de centrale 

processen die zich afspelen tijdens hun behandeling, zoals de relatie met hun 

hulpverleners, het scheppen van zoveel mogelijk transparantie en het krijgen van 

feedback van de hulpverlener. De afstemming op de fase waarin de patiënt zich bevindt, 

is hierbij belangrijk, zoals in de resultaten al werd beschreven. De visie van de patiënten 

sluit hiermee nauw aan bij hoe Peplau patiëntenparticipatie zag, bij de nadruk die ze 

legde op gefaseerd participeren en bij de centrale rol die zij toebedeelde aan de relatie 

tussen de verpleegkundige en patiënt (Peplau, 1952, 1989). 

 

De patiënten omschrijven participeren in het beleid eerder als een doekje tegen het 

bloeden als deze centrale processen binnen hun eigen behandeling onvoldoende 
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geïnstalleerd of naar waarde geschat worden door de hulpverleners. Dat patiënten geen 

behoefte uiten om te participeren in de beleidsorganisatie, kan geïnterpreteerd worden 

als een uiting van vertrouwen in dit beleid. Anderzijds geven ze wel aan dat hun 

ervaringen binnen dit beleid wel een plaats dienen te krijgen. Met de aanbevelingen die 

ze geven, verwachten ze van het beleid niet onmiddellijk grote veranderingen omdat ze 

zich ervan bewust zijn dat dit hun specifieke situatie te boven gaat.  

 

De belangrijke plaats die de patiënten toekennen aan de hiervoor beschreven centrale 

processen in een behandeling, benadrukt het belang van het bewaken van de kwaliteit 

van de verpleegkunde en van de hulpverlenersrelatie. Dit belang primeert voor hen ten 

opzichte van het installeren van een ‘orgaan’ waarin enkele patiënten hun zeg mogen 

doen, zoals een patiëntenraad. Patiëntenparticipatie komt voor deze patiënten dus neer 

op medezeggenschap in eigen  huis en tuin, niet in eigen straat en zeker niet in hun 

gemeente. De verklaring voor dit verrassende resultaat ligt misschien in het feit dat de 

deelnemers bijna allemaal mensen waren die heel hard wilden herstellen of beter 

worden. Deze drijfveer kan er uiteraard voor zorgen dat ze patiëntenparticipatie heel 

specifiek ervaren als betrokken willen worden bij hun eigen behandeling in het 

psychiatrisch ziekenhuis. Resultaten van ander onderzoek toonden eveneens aan dat 

patiënten een eigen expertise hebben die zou moeten gebruikt worden om hun 

individuele behandelplan vorm te geven. Laitila et al. (2011) en Weinstein (2010) 

breiden het nut van deze expertise als vanzelfsprekend uit naar een engagement van 

patiënten in de ontwikkeling, evaluatie en organisatie van de geestelijke 

gezondheidszorg. Tegelijkertijd wijzen ze op de nog steeds bestaande kloof tussen deze 

ideeën en het nog altijd onvoldoende betrekken van de patiënten. De WHO (2010) geeft 

als richtlijn mee dat aan de patiënten de kans moet geboden worden om inspraak te 

hebben op verschillende niveaus, waarbij wel de nadruk gelegd wordt op het 

empoweren van patiënten binnen hun eigen behandeling. 

 

Wat zijn nu de hefbomen of faciliterende factoren om te komen tot een zinvolle 

patiëntenparticipatie? Vooreerst vragen patiënten een zo transparant mogelijke 

omgeving die vrijheid en helderheid creëert. Hierdoor kunnen zij zich volledig richten 

op hun herstel en geen energie en tijd verliezen aan onduidelijkheid. De doorgenomen 
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literatuur bevestigt het belang van transparantie, alhoewel het begrip in de meeste 

literatuur benoemd wordt als ‘informatie’ (Tait & Lester, 2005; Walsh & Boyle, 2009). 

Er werd in het eigen onderzoek gekozen om de term ‘transparantie’ te gebruiken omdat 

deze vlag in dit onderzoek meer de lading dekt, zoals al in de resultaten werd 

beschreven. Transparantie betekent dan namelijk dat de hulpverlener niet autonoom 

mag selecteren welke informatie gegeven wordt, maar informatie moet geven tot de 

patiënt precies begrijpt hoe het zit. Studies van Storm, Hausken en Mikkelsen (2010) en 

Laitila et al. (2011) bevestigen dat het geven van heldere informatie en ondersteuning 

aan patiënten belangrijke precondities zijn om te komen tot patiëntenparticipatie. In een 

kwalitatief onderzoek van Walsh en Boyle (2009) halen de deelnemende patiënten aan 

dat ze een gebrek aan informatie en communicatie ervaren, voornamelijk op vlak van 

hun medicatie, hun behandelplan, het therapieprogramma, de behandeling en hun 

ontslag uit de instelling. Dit gebrek aan duidelijkheid geeft hen een gevoel van 

machteloosheid, wat de kansen om te kunnen participeren als patiënt onderuit haalt. 

Repper en Perkins (2003) omschrijven deze attitudeverandering als een ommezwaai van 

geheimhouding naar openheid en naar het delen van kennis en informatie. Hiermee 

wordt bevestigd wat de deelnemers aan dit onderzoek al aangaven, namelijk dat het niet 

gaat over het toepassen van een interventie, maar dat er een attitudeverandering bij de 

hulpverleners nodig is. Lammers en Happell (2003) vullen hierbij aan dat 

verpleegkundigen in een ideale positie zitten om een open communicatie te hanteren en 

daarmee patiënten aan te moedigen om actief in hun behandeling te participeren. Net 

zoals de deelnemers aan dit onderzoek als onderdeel van een transparante omgeving 

ingingen op het gebruik van vakjargon, wordt hieraan in de literatuur ook aandacht 

geschonken. Een hulpverlener moet er namelijk voor zorgen dat de patiënt zo goed 

mogelijk begrijpt wat hij zegt. Zo niet, vormt dit een belangrijke barrière om te kunnen 

participeren (Laitila et al., 2011; Repper & Perkins, 2003). Het gebruik van klinische 

taal beperkt namelijk de inbreng en bijdrage van patiënten. Hierdoor wordt immers de 

machtsverhouding tussen patiënt en hulpverlener nog extra in de verf gezet (Lammers & 

Happell, 2003). Daarnaast onderzochten Hui en Stickley (2007) de taal die gebruikt 

wordt in documenten en gesprekken die handelen over patiëntenparticipatie en besluiten 

dat de relatie tussen verpleegkundigen en patiënten ernstig beïnvloed wordt door het 

taalgebruik van verpleegkundigen. 
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Door de deelnemers aan dit onderzoek wordt een tweede hefboom aangehaald. 

Patiënten willen niet betutteld worden en dus behandeld worden in een omgeving 

waarin gelijkwaardigheid centraal staat. Door het erkennen van hun sterktes en 

expertise komen patiënten los uit de volledig afhankelijke positie waarin ze zich tijdens 

een opname in de psychiatrie bevinden. In onderzoek werd het belang van een attitude 

van gelijkwaardigheid tussen hulpverleners en patiënten aangetoond (Laitila, 2011; 

Walsh & Boyle, 2009). Bennetts, Cross en Bloomer (2011) en Oeye, Bjelland, Skorpen 

en Anderssen (2009) stellen dat het moeilijk is om de traditionele machtsverhouding in 

een psychiatrisch ziekenhuis om te keren. Vooral verpleegkundigen en artsen blijken 

namelijk nog sterk vast te houden aan het medisch model en zijn weinig geneigd om 

hun invloed uit handen te geven (Bennetts et al., 2011). De patiënt verzeilt hierdoor 

noodgedwongen in een passieve rol (Hickey & Kipping, 1998; Laitila et al., 2011; 

Stringer et al., 2008). Daarenboven worden vele patiënten behandeld met medicatie, 

bevestigt dit hun ‘ziek zijn’ en worden ze beschouwd als mensen met een gebrekkig 

vermogen om zelf te beslissen. Als patiënten dit aanvoelen, is de kans groot dat ze 

zichzelf ook zo gaan definiëren. In een dergelijk milieu is het gevaar voor het opzetten 

van ‘pseudo-patiëntenparticipatie’ groot (Bennetts et al., 2011; Oeye et al., 2009; 

Roberts, 2010). Een veelbelovende piste om te komen tot patiëntenparticipatie, is het 

opleiden van verpleegkundigen door ervaringsdeskundigen in het aangaan van een 

gelijkwaardige relatie met hun patiënten (Stringer et al., 2008). 

 

Ten slotte zouden volgens de deelnemers aan dit onderzoek respect, vertrouwen en 

erkenning in de relatie tussen hulpverlener en patiënt de basis moeten vormen om 

werkelijk participeren te faciliteren. Een positieve relatie tussen hulpverlener en patiënt 

zorgt er namelijk voor dat het zelfvertrouwen van de patiënt verhoogt en dit brengt de 

patiënt een stap dichter bij zijn herstel (Walsh & Boyle, 2009). Binnen deze relatie zijn 

presentie van de hulpverlener, samenwerking tussen hulpverlener en patiënt en het 

voldoende lang en aanhoudend-consistent aanwezig zijn van de hulpverlener in de 

hulpverleningssituatie, de sleutelindicatoren om te komen tot een relatie waarin 

patiënten erkend worden als persoon. De zorg wordt op die manier een onderdeel van 

authentieke patiëntenparticipatie (Lloyd & Carson, 2011). Een aantal patiënten in dit 
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onderzoek vraagt inspraak in welke hulpverlener hen begeleidt tijdens hun opname.  De 

WHO (2010) stelt eveneens voor dat aan patiënten de kans zou moeten gegeven worden 

om enkele sleutelfiguren onder de hulpverleners tijdens hun opname zelf te kunnen 

kiezen.  

 

Door de patiënten werden enkele kenmerken van waardevolle patiëntenparticipatie 

geformuleerd. Participatie ervaren patiënten voornamelijk als een dialoog die tot stand 

komt tussen hulpverlener en patiënt. Dit tweerichtingsverkeer, waarbij vooral luisteren 

naar de ander centraal staat, komt niet alleen tot uiting in het communiceren, maar 

eveneens in de opdracht die de patiënten krijgen bij het participeren. Zij willen namelijk 

niet alleen ruimte krijgen, maar ook de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 

herstel. Zij ervaren participatie namelijk als een proces gebaseerd op reciprociteit en 

niet als een gunst of therapeutische strategie van de hulpverlener. Participatie is voor 

hen het wezenlijke van het proces dat ze doormaken tijdens hun opname, waarin ze 

zichzelf ook een belangrijke rol toekennen.	  Patiënten erkennen echter ook dat ze mensen 

zijn met grenzen, zeker tijdens hun opname, en dat de hulpverlener moet zien aan te 

voelen wanneer deze verantwoordelijkheid kan gegeven worden aan de patiënt of moet 

overgenomen worden door de hulpverlener. De omstandigheden waarin een patiënt al 

dan niet wil kiezen of participeren, worden door Grypdonck en Verhaeghe (2010) als 

volgt beschreven: de patiënt moet zich goed genoeg voelen, voldoende weten en reële 

keuzemogelijkheden hebben. 

 

Participatie zou dus zoveel als mogelijk moeten aansluiten bij de fase van de patiënt. 

De betekenis die de patiënten geven aan patiëntenparticipatie ondersteunt op die manier 

niet de consumentenbenadering. Zij vinden namelijk niet dat het hen aanbieden van een 

keuze, de kwaliteit van de zorg altijd verbetert. Hiermee wordt door de patiënten een 

kritische opmerking geformuleerd naar vraaggerichte zorg die zou voorbijgaan aan 

momenten dat patiënten niet in de mogelijkheid zijn om effectieve keuzes te maken. 

Volgens de patiënten is het voornamelijk belangrijk dat er een afstemming in de zorg 

kan gebeuren, naargelang de noden van de patiënt. Deze conclusie wordt ook getrokken 

door Lammers en Happell (2003). Zij stellen dat niet alle patiënten over de 

mogelijkheden of motivatie beschikken om te participeren en dat daarom deze 
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afstemming op de individuele patiënt dient te gebeuren. Ook Truman en Raine (2002) 

vinden dat participeren stress met zich meebrengt en een engagement vraagt dat soms 

moeilijk volgehouden wordt door patiënten. In tegenstelling met de conclusie uit dit 

onderzoek, namelijk dat het voor patiënten soms onmogelijk is om te ‘kunnen willen’ en 

dat de hulpverleners dan best even overnemen, stellen patiënten in het boek uitgegeven 

door Weinstein (2010), dat hulpverleners hen altijd zouden moeten aanmoedigen om te 

participeren, zelfs al lijken ze op dat moment ernstig psychisch ziek. Daarom zou de 

hulpverlener voortdurend een afweging moeten maken tussen de principes van de 

autonomie van de patiënt en het weldoen of de goedbedoelde zorg van de hulpverlener. 

Zonder deze afweging is een paternalistische houding niet ver weg; conclusies die ook 

blijken uit dit onderzoek (Stringer et al., 2007). Een dergelijke paternalistische houding 

is nefast in een organisatie waar patiëntenparticipatie een rol krijgt (Laitila et al., 2011). 

In een artikel van Rush (2004) wordt aangetoond dat deze spanning doorheen de 

geschiedenis steeds aanwezig was en dat de oplossing ligt in het openlijk reflecteren 

over deze conflicterende houdingen met collega-hulpverleners en patiënten. Dit 

bevestigt de ideeën van de patiënten in dit onderzoek over het belang van in dialoog te 

gaan. Aangezien deze overtuiging nog onvoldoende aanwezig is bij de hulpverleners, 

moeten er wel inspanningen geleverd worden om hen op te leiden in specifieke situaties 

waarin patiëntenparticipatie beter aansluit bij de fase van de patiënt dan de hulpverlener 

in eerste instantie zou denken. (Hansen, Hatling, Lidal & Ruud, 2004; Roberts, 2010).  

 

De bestaande participatievormen binnen de onderzoekssetting, zoals de 

patiëntenvergadering en de getuigenissen van ex-patiënten, worden niet eenduidig 

positief genoemd. Dit lijkt initieel een verrassend resultaat, maar in het licht van wat 

participatie voor deze patiënten betekent, namelijk het betrokken worden bij hun eigen 

behandeling, kan dit al beter gekaderd worden. Daarenboven vereist een dergelijke 

vergadering dat patiënten zonder consequenties hun mening kunnen geven, wat de 

heersende rollen en hiërarchie voor een stuk omkeert. Dit veilige klimaat wordt 

duidelijk gemist want patiënten zijn er zelfs van overtuigd dat de vergadering tegen hen 

kan werken. Ze weten namelijk niet wat ze aanrichten als ze hun visie op de zaak geven 

en denken hierbij voornamelijk aan de gevolgen die de hulpverleners hieraan zullen 

koppelen voor hun verdere behandeling. Dit wordt in de literatuur bevestigd door 
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Repper en Perkins (2003). Zij beweren dat patiënten kunnen gehinderd worden in het 

‘zeggen wat ze willen zeggen’ uit angst voor mogelijke gevolgen. Daarnaast 

waarschuwen de patiënten in dit onderzoek voor ‘schijnparticipatie’. Er komt namelijk 

veel aan bod in de vergadering waar toch niets meer mee gebeurt of geen antwoord op 

komt. Hierdoor mist de vergadering zeker het effect van ‘recognition’ of erkenning als 

volwaardige persoon en competent burger. In een studie van Linhorst et al. (2005) 

geven hulpverleners aan dat het niet geven van feedback aan patiënten een obstakel is 

om te komen tot echte patiëntenparticipatie. Als patiënten geen reactie of antwoord 

krijgen op hun geleverde inspanningen om inspraak te hebben neemt hun motivatie om 

in de toekomst nog te participeren daarenboven sterk af. Daarom kan voor de praktijk 

aanbevolen worden dat de ombudsfunctie in het ziekenhuis moet blijven bestaan om het 

hoofd te bieden aan klachten waarmee patiënten zich nergens gehoord voelen. 

Weinstein (2010) wil eveneens dat patiënten hun mening kunnen geven zonder bang te 

moeten zijn om veroordeeld te worden. Dit bevestigt de aanhoudende nood aan een 

ombudsfunctie. Een andere aanbeveling voor de praktijk is het helder maken van het 

doel en de methode van de patiëntenvergadering. Deze vergadering zou daarnaast 

kunnen dienen om zaken zo transparant mogelijk te maken voor de patiënten.  

 

De open houding van de deelnemers aan de focusgroepen staat in contrast met de 

gesloten houding die patiënten aannemen in de patiëntenvergaderingen op de afdeling 

tijdens hun opname. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de focusgroepen de 

mensen aangesproken werden op hun sterktes, terwijl ze zich in de patiëntenvergadering 

vooral ‘patiënt’ voelen en die vergadering als een onderdeel van hun therapie 

beschouwen. Een andere mogelijke verklaring is dat ze de vergadering beschouwen als 

opgelegd of niet vrij gekozen, wat hen in een passieve rol zet. Voor de deelname aan de 

focusgroep daarentegen hebben ze vrijwillig gekozen. Ten slotte is het bij een 

focusgroep duidelijk dat er geen gevolgen zullen zijn voor het verdere verloop van hun 

vooruitgang en hun behandeling, terwijl het bij de patiëntenvergadering niet transparant 

is wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. 
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5.2.  Betrouwbaarheid en validiteit van de gebruikte methode 
 

 

5.2.1.  Kwaliteit van de onderzoeksgegevens 
 

De met fenomenologie verrijkte Grounded Theory benadering bleek een geschikte 

methode te zijn om verschillende opvattingen over ‘patiëntenparticipatie’ bij patiënten 

te onderzoeken. Deze benadering probeerde niet om de absolute waarheid te 

achterhalen, maar een gepaste en aanvaardbare interpretatie van deze waarheid te geven.  

 

Bij de dataverzameling draagt vooreerst de rolinstructie die de focusgroepbegeleider en 

de directeur patiëntenzorg kregen, bij aan de betrouwbaarheid. Om de participanten toe 

te staan hun waarheid over het onderzoeksthema te vertellen, werd geopteerd om als 

interviewer niet te kiezen voor de studente-onderzoekster die deel uitmaakt van het team 

op een van de afdelingen van het ziekenhuis. Dit zou immers de participanten kunnen 

beïnvloeden tijdens het interview. De keuze voor de ombudsman met een 

veronderstelde neutrale houding als focusgroepbegeleider, draagt bij aan de 

betrouwbaarheid van de resultaten. De gepercipieerde neutraliteit kan het gemakkelijker 

maken voor de deelnemers om te zeggen wat ze menen (Holloway & Wheeler, 2010). 

De aanwezigheid van de directeur patiëntenzorg bij de interviews kon mogelijk zorgen 

voor een vertekening van de resultaten, waardoor de data minder betrouwbaar zouden 

kunnen zijn. Daarom werd in de informatievergaderingen voorafgaand aan de 

interviews, al gepolst hoe de kandidaat-deelnemers hier tegenover stonden. Zij stonden 

hier op dat moment niet negatief tegenover. Na de interviews werd hen nog gevraagd 

hoe de aanwezigheid van de directeur patiëntenzorg hen had beïnvloed tijdens het 

interview. Zij gaven aan dat ze zich helemaal niet belemmerd voelden in het 

beantwoorden van de vragen omdat ze hem niet kenden en omdat hun behandeling op 

geen enkele manier rechtstreeks door hem beïnvloed zou kunnen worden. Integendeel, 

door zijn aanwezigheid voelden zij zich au sérieux genomen. Er moet evenwel gewezen 

worden op een mogelijke beperking eigen aan de ombudsmanfunctie van de 

interviewer. Het centrale thema van de interviews in de focusgroepen leek immers soms 
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eerder ‘tevredenheid’ dan ‘patiëntenparticipatie’ te zijn. Hierbij ontstond er een 

tegenstelling tussen een grote algemene tevredenheid over de opname en toch een 

duidelijke ontevredenheid over bepaalde aspecten van de opname. Mogelijk werd deze 

tegenstelling uitgelokt door de interviewsituatie in focusgroepen of door de interviewer 

die in zijn functie van ombudsman ook klachten bespreekbaar wil maken.  

 

Naast de rolinstructie van de interviewer en het directielid werd de validiteit van de 

dataverzameling ook verhoogd door van de interviews audiovisuele opnames te maken. 

Zo bestaat de mogelijkheid om via de opnames na te gaan hoe de interviews verliepen 

en welke systematische invloed de interviewer/gespreksleider hierop had. Daarnaast 

boden deze opnames de mogelijkheid om de kwaliteit van de data te verhogen doordat 

elk gesprek volledig kon getranscribeerd worden. Ten slotte kan over het algemeen 

gesteld worden dat de deelnemers aan dit onderzoek vrij positief waren over hun 

opname in dit ziekenhuis en de benadering door de hulpverlening. Mogelijk projecteren 

ze hun algemeen positieve houding ten aanzien van hun opname (hun herstel, de sfeer, 

de infrastructuur, de medepatiënten,…) op de ervaring van patiëntenparticipatie tijdens 

hun opname, wat gevolgen heeft voor de validiteit van de data.  

 

Om de betrouwbaarheid van de analyse te vergroten, werd voor het systematisch 

verwerken van de grote hoeveelheid data het softwareprogramma Nvivo 9 gebruikt 

(Van Zwieten & Willems, 2004).  De onderzoekerstriangulatie bij het coderen en 

interpreteren tijdens de analytische fase draagt bij aan de validiteit van de analyse. De 

studente-onderzoekster werd namelijk bijgestaan door twee andere onderzoekers 

omwille van hun kennis van en expertise in de methodologie. De studente-

onderzoekster maakte doorheen het hele proces van de studie een gedetailleerde 

neerslag van beslissingen die gemaakt werden voor en tijdens het onderzoek (audit 

trail). Daarnaast reflecteerde zij kritisch over eigen veronderstellingen (reflexiviteit) en 

controleerde zij die door erover te praten met de andere onderzoekers (Holloway & 

Wheeler, 2010). Onder 3.2.4. werd het persoonlijke perspectief van de studente-

onderzoekster beschreven. Door deze kritische reflectie werd geprobeerd ten aanzien 

van de deelnemers aan het onderzoek geen waardeoordeel te geven en de eigen 

voorkeuren zo weinig mogelijk te laten meespelen (Boeije, 2005). 
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De resultaten van deze studie zijn gebaseerd op interviews met participanten die 

geselecteerd werden uit een populatie patiënten en ex-patiënten van een psychiatrisch 

ziekenhuis. De variatie binnen deze populatie weerspiegelt zich tot op zekere hoogte in 

de variatie onder de participanten van het onderzoek. Er werd bij de selectie van de 

participanten ook bewust gekozen om een afwijkende en negatieve casus te includeren 

zodat hun ervaringen eveneens deel uitmaken van de resultaten. Aan de contactpersonen 

die per afdeling meewerkten aan het selecteren van participanten werd bijgevolg 

uitdrukkelijk gevraagd om niet enkel mensen te selecteren die heel gemotiveerd en 

positief ingesteld waren. Zo was er een deelnemer die negatief stond tegenover 

participatie en een deelnemer die op het moment van het interview op het punt stond om 

te vertrekken uit het ziekenhuis door een grote ontevredenheid over de relatie met zijn 

hulpverlener (Holloway & Wheeler, 2010). 

 

Een terugkoppeling van de analyseresultaten naar de deelnemers tijdens het 

analyseproces (member check), had de validiteit van de data nog kunnen verhogen. Dit 

werd omwille van de beperkte tijd die voorhanden was, niet gedaan.  

 

 

5.2.2.  Theoretische generalisatie 

 
De resultaten van dit onderzoek zijn weliswaar gebaseerd op de unieke 

onderzoekssituatie, toch kan gesteld worden dat ze kunnen toegepast worden in 

soortgelijke situaties die in dit onderzoek niet werden onderzocht. Ondanks de inclusie 

van een negatieve en een uitzonderlijke casus, werd namelijk een hoge mate van 

consistentie in de data waargenomen. Indien een bepaalde mentaliteit of cultuur 

geografisch gebonden zou zijn, kan dit mogelijk een beperking binnen dit onderzoek 

betekenen omdat de data slechts in één psychiatrisch ziekenhuis verzameld werden. 
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6. Conclusie en implicaties voor de praktijk 

 
Patiënten geven een andere betekenis aan participeren dan professionals. De idee om 

inspraak te krijgen op beleidsniveau wordt door deze patiënten niet belangrijk 

gevonden. Ze geven de voorkeur aan participeren binnen hun eigen opname. Hefbomen 

en te vervullen voorwaarden die zinvolle participatie mogelijk maken, spelen zich 

voornamelijk af binnen de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. De patiënten 

beklemtonen sterk het belang van transparantie binnen hun behandeling. Met de nodige 

aandacht hiervoor van de hulpverleners, is deze transparantie wel te realiseren. Hierbij 

aansluitend is het belangrijker om de kwaliteit van de verpleegkunde en het 

hulpverlenen te bewaken dan om een ‘participatieorgaan’ te installeren. Anderzijds 

bleken doorheen de interviews deze patiënten heel wijze dingen aan te brengen en heel 

goed op de hoogte te zijn van wat zich in het ziekenhuis afspeelt. Daarom kunnen, 

willen en moeten patiënten zeker beluisterd worden over bepaalde thema’s, 

bijvoorbeeld in focusgroepen. Het management van het psychiatrische ziekenhuis zou 

daarom zeker moeten overwegen dergelijke focusgroepen te organiseren om te horen 

wat er leeft bij de patiënten en daar rekening mee te houden om de zorg te 

optimaliseren.  

 

Er moet goed nagedacht worden over de afdelingsvergadering als participatievorm 

aangezien hier momenteel geen veilig klimaat heerst om open te spreken. De patiënten 

vinden dat de vergadering op die manier het effect mist dat de patiënt zich erkend weet 

als volwaardig persoon. Ook de getuigenissen van ex-patiënten in het 

behandelprogramma worden niet door iedereen als bijzonder ervaren. Een aantal 

patiënten ervaren de heropgenomen patiënten en zichzelf namelijk evengoed als 

ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigheid wordt hierbij door de patiënten zeker 

wel naar waarde geschat en een meerwaarde gevonden, maar niet altijd in vormen en op 

momenten die hulpverleners verwachten. Daarom moeten de bestaande 

participatievormen in de praktijk best zo kritisch mogelijk bekeken worden om te 

vermijden dat vormen van schijnparticipatie blijven bestaan of ontstaan. Daarnaast 
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moeten nieuwe vormen toegepast en ontwikkeld worden waarbij een toetsing en 

evaluatie met de deelnemende patiënten nuttig blijkt. 

 

Voor de praktijk moet vooral benadrukt worden dat de kwaliteit van de relatie tussen 

hulpverlener en patiënt uitermate belangrijk is om patiëntenparticipatie een volwaardige 

kans te geven. Hierbij kan het best het denken in termen van ‘us’ en ‘them’ achterwege 

gelaten worden en de relatie zoveel mogelijk als een samenspel of een dyade bekeken 

worden. In de verpleegkundige opleiding zou daarom voldoende moeten gewerkt 

worden aan een kijk op de psychiatrische patiënt als een volwaardige partner op de weg 

naar zijn herstel.  
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Gent, oktober 2011 
 

 
Beste kandidaat voor het onderzoek ‘Patiëntenparticipatie in een psychiatrisch 
ziekenhuis’, 
 

• Ex-patiënten maken in Nederland als betaalde ervaringsdeskundige deel uit van 
het team en dragen mee zorg voor de opgenomen patiënten. 

• Patiënten geven zelf een therapiesessie over verslaving of depressie.  
• Samen met de directie en technische dienst beslissen patiënten mee over de 

inrichting van de nieuwe living. 
• Enkele ex-patiënten runnen in samenwerking met een psychiatrisch ziekenhuis 

een fitnesscentrum voor mensen met psychische problemen. 
 

Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe u als (ex-)patiënt kan betrokken worden om 
de zorg in een psychiatrisch ziekenhuis te verbeteren (= patiëntenparticipatie). 
 
Ook de Kliniek Sint-Jozef Pittem is ervan overtuigd dat uw mening, ervaring en 
medewerking van belang zijn en stelt zich nu de vraag hoe ze hun werking nog 
patiëntgerichter kunnen maken.  
Daarvoor is een onderzoek nodig dat een studente van de masteropleiding 
verpleegkunde zal uitvoeren. Hierbij rekenen we op de medewerking van enkele 
deelnemers die een bijzondere kennis of ervaring hebben en die willen delen.  
 
 
Waar gaat het onderzoek ‘Patiëntenparticipatie in een psychiatrisch ziekenhuis’ over? 
 
Door interviews in groep, eventueel aangevuld met een individueel interview, willen wij 
te weten komen hoe u uw betrokkenheid bij uw behandeling hebt ervaren. Vindt u dat 
uw mening telt tijdens uw opname in de psychiatrie? Wordt er voldoende rekening 
gehouden met hoe u denkt? Wordt er rekening gehouden met hoe u wil dat er voor u 
gezorgd wordt? Voelt u zich betrokken bij uw behandeling of vindt u dat misschien niet 
zo belangrijk? 
De informatie uit dit onderzoek is van belang om goede zorg te verzekeren en dit door 
in de toekomst meer rekening te houden met uw ervaringen. Eventueel zouden er 
nieuwe manieren gezocht worden om patiënten op een gepaste manier te betrekken bij 
hun behandeling. Het is ook mogelijk dat bestaande manieren van werken verder 
uitgebouwd worden. 
Het ziekenhuis is op de hoogte van de onderzoek en geeft zijn volle medewerking. 
Tijdens de groepsgesprekken zal er iemand van het beleid aanwezig zijn.  
 
 
Wat betekent dit voor u? 
 
Alle gegevens zullen verzameld worden via een of meerdere interviews. Een eerste 
interview gaat door in kleine groepjes van een zestal personen en wordt eventueel 
aangevuld met een individueel interview. Een groepsinterview duurt ongeveer 
anderhalf uur. Tijdens deze interviews is het van belang dat u vrijuit kan spreken zodat 
uw visie zo goed mogelijk begrepen wordt. Om de informatie uit deze interviews zo 
goed mogelijk te kunnen verwerken, worden ze opgenomen op band. Bij de verwerking 
achteraf zal u volledig anoniem blijven. Alle gegevens die verwijzen naar uw naam of 
adres, zullen onherkenbaar gemaakt worden. Zo wordt zorgvuldig vermeden dat 
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iemand zou kunnen afleiden dat het over u gaat. Op die manier wordt uw privacy strikt 
gerespecteerd. De opnames zullen na de verwerking ook vernietigd worden. 
De teamleden van de afdeling waar u opgenomen was of bent, zullen op de hoogte zijn 
van uw deelname aan het onderzoek. 
Uw deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U behoudt het recht om, zonder opgave 
van reden, tijdens het onderzoek alsnog af te zien van uw medewerking. Uw eventuele 
opgave of weigering zal de gewone zorg door uw hulpverleners in het ziekenhuis 
uiteraard op geen enkele manier beïnvloeden.  
Onkosten voor de gemaakte verplaatsingen zullen vergoed worden. 
 
Als u bijkomende vragen hebt, kan u die altijd stellen. De studente, Annelies Verkest is 
telefonisch bereikbaar op maandag en vrijdag in het ziekenhuis op het telefoonnummer 
051/467041. Daarnaast kan u haar ook contacteren via mail: annelies.verkest@Ugent.be. 
Als u momenteel bent opgenomen, kan u haar ook contacteren via de afdeling 
ontwenningskliniek.  
U kan ook de copromotor van het onderzoek, Bart Debyser, contacteren via mail: 
bart.debyser@katho.be. Hij is ook op dinsdag bereikbaar in het ziekenhuis op het 
telefoonnummer 051/467041. 
 
U bent uiteraard volledig vrij om aan dit onderzoek mee te werken of niet. Als u wenst 
deel te nemen hebben wij uw toestemming en handtekening nodig op het 
toestemmingsformulier dat bij de brief gevoegd werd. 
 
Hoewel het helemaal niet te verwachten is dat u schade zou ondervinden bij het 
onderzoek, werd er toch, zoals de experimentenwet van 7 mei 2004 het vraagt, een 
foutloze aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische 
Ethiek verbonden aan het UZ Gent en het AZ Sint-Andries in Tielt. In geen geval dient 
u de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een 
aanzet tot deelname aan deze studie. 
 
 
Wij kijken alvast uit naar een prettige samenwerking en zijn benieuwd naar uw mening! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
Prof. dr. M. Grypdonck 
Medewerker aan het onderzoek 
 
Annelies Verkest 
Studente masteropleiding verpleegkunde Ugent 
 
Bart Debyser 
Copromotor van het onderzoek 
 
Prof. dr. Sofie Verhaeghe 
Promotor van het onderzoek 
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Toestemmingsformulier 
 
Werkt u mee? 
 
Door het ondertekenen van dit document, gaat u akkoord met de verwerking 
van de gegevens van de interviews en het opnemen van de interviews op band. 
Alle gegevens worden hierbij vertrouwelijk behandeld. 
 
Ook na ondertekening behoudt u het recht om, zonder opgave van reden, 
tijdens het onderzoek alsnog af te zien van uw medewerking. Uw eventuele 
opgave of weigering zal de gewone zorg door uw hulpverleners in het 
ziekenhuis uiteraard op geen enkele manier beïnvloeden. 
 
 
 
Ik,……………………………………………………………………………….(naam) 

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….(adres) 

begrijp dat in het kader van dit onderzoek gegevens worden ingezameld en 
verwerkt en stem hiermee vrijwillig in. Ik heb de informatiebrief gelezen en heb 
de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen. 
 
Opgemaakt op …./…./…….. 
Handtekening 
 
 
 
 
 
De onderzoeker bevestigt dat ze de hierboven beschreven voorwaarden zal 
respecteren. 
 
Datum en handtekening, 
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Vragenlijst voor de focusgroepen of individuele interviews 
 
De kernvragen voor dit onderzoek zijn: 

• Welke ervaringen met patiëntenparticipatie had u tijdens uw opname?  
• Wat betekent patiëntenparticipatie volgens jou en waarom? 
• Welke initiatieven van patiëntenparticipatie zouden volgens jou nog 

zinvol zijn in het ziekenhuis? 
Introductie 

• Welkom 
• Voorstellen van de gespreksleiders 
• ‘Waarom’ van het onderzoek toelichten 
• Iedereen uitnodigen om meningen, ervaringen en ideeën te delen. 

Goede of foute antwoorden bestaan niet. 
• Verloop van de bijeenkomst schetsen 
• Gsm’s uitzetten 
• Koffie/water: bedien je gerust. 
• Deelnemers zijn uitgekozen omwille van hun ervaring, kennis en opinies 

die een belangrijke bron van informatie zijn tijdens dit onderzoek. 
• Rol van de gespreksleider: facilitator: tempo erin houden, bij het 

onderwerp blijven. Maar de bedoeling blijft dat deelnemers zoveel 
mogelijk onderling ideeën en ervaringen uitwisselen. 

• Het gesprek wordt opgenomen op band en er wordt daarnaast 
misschien af en toe iets genoteerd. Alles zal anoniem verwerkt worden. 

• Op basis van de groepsgesprekken zal vooral de betekenis die 
participatie heeft, in een verslag komen. Dit zal dienen bij het opzetten 
van nieuwe initiatieven van participatie en het beter begrijpen van het 
perspectief van de patiënt door de zorgverlenende personeelsleden. 

• Heeft iemand nog een vraag voor we beginnen? 
 
Inleidende vraag 
Vertel eens je voornaam en een ervaring die je tijdens je opname had waarvan 
je dacht: “Hier kon ik nu echt inspraak hebben, mijn idee uitdrukken.” 
 
Betekenis participatie 

• Welke betekenis had het voor jou om inspraak te kunnen hebben, je 
idee te kunnen uitdrukken, mee te helpen aan de zorg? 

• Waarom heeft dit voor jou die betekenis? 
 

Bevorderen van participatie 
• Hoe en wanneer had je nog meer kunnen/willen participeren? Waarom? 
• Waren er momenten dat je beter niet kon participeren/minder had willen 
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participeren? Wanneer en waarom? 
• Welke initiatieven voor participatie kunnen volgens jou nog zinvol zijn? 

Waarom? 
• Hoe denk je als ex-patiënt of patiënt te kunnen bijdragen aan de werking 

van het ziekenhuis of de organisatie van de zorg? 
• Is er iemand die dit kan vergelijken met andere ziekenhuizen? Zo ja, wat 

zijn de verschillen? 
 
Organisatie van nieuwe participatie-initiatieven 

• Moeten ex-patiënten of patiënten vergoed worden om een bijdrage te 
leveren aan de werking van het ziekenhuis of de organisatie van de 
zorg? 

• Is hierbij hulp nodig van professionele hulpverleners? Op welke 
manier? 

• Welke verwachtingen mogen we volgens jou stellen aan de 
deelnemers tijdens die initiatieven? 

 
Evaluatie van participatie 

• Welke nadelen zijn er mogelijks verbonden aan 
patiëntenparticipatie? 

• Welke voordelen zijn er mogelijks verbonden aan 
patiëntenparticipatie? 

• Wat zou je de hulpverleners of directie nog in het oor willen 
fluisteren? 

 
Samenvatting en conclusie 

• Samenvatting van de vragen en antwoorden. 
• Hebben we volgens jullie iets niet bevraagd? 

 
Afsluiting en dankwoord 
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Aanvulling interviewgids na derde focusgroep 
 
Veranderd concept: Ombudsman blijft het interview leiden, student-
onderzoekster gaat in de kring zitten en vraagt soms eens door. 
 
Openingsvraag: nog niet definiëren wat participatie is (bijvoorbeeld: een 
stem hebben in je behandeling), maar nog open laten of heel breed 
definiëren. Doel: Misschien gaan participanten ook denken aan 
participatie ‘in de gemeenschap’ in plaats van ‘in hun eigen behandeling’ 
te blijven steken. 
 
Enkele nieuwe vragen, ook voor de individuele interviews: 

• Zien patiënten zichzelf een bijdrage leveren aan de goeie gang van 
zaken in de therapie voor anderen? 

• Stel dat we twee keer per jaar een focusgroep zouden organiseren 
om de goeie gang van zaken te bekijken/verzekeren. Zou dat 
volgens jullie nuttig zijn? Zou je eraan deelnemen? 

• Zijn er mensen die een fase hebben meegemaakt waarin ze zelf 
geen beslissing konden nemen? 

• Als het opnieuw aan bod komt dat ‘luisteren’ belangrijk is, de 
vraag stellen: Wanneer weten of wisten jullie je gehoord tijdens de 
opname? 

• Naar het einde van het interview toe: Wat mij opvalt, is hoe open 
jullie hier spreken, hoeveel zaken aan de orde gesteld worden. Dit 
in tegenstelling tot wat ik vaak merk op de patiëntenvergadering 
op de afdeling. Hoe zou dat kunnen komen?



 

 

 
Bijlage 5: Codeboom 
  



 

  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Betekenis van patiëntenparticipatie Participatievormen 

Grenzen aan participatie 

Effecten van participatie 

Inspraak in eigen behandeling 

Rol in de behandeling van medepatiënten 

Ervaringsdeskundigheid na opname 

Solidariteit met de afdeling/het ziekenhuis 

Hefbomen voor 
patiëntenparticipatie Transparante omgeving 

Niet betuttelen, streven 
naar gelijkwaardigheid 

Effecten van participatie 

Transparantie van regels 

Feedback 

Gebruik van jargon 

Kenmerken waardevolle 
patiëntenparticipatie 

Luisteren en 
interpersoonlijke dialoog 

Wederkerigheid 

Aansluiten bij de fase 
van de patiënt 

Niet kunnen willen 

Erkenning als persoon 

Eigen opdracht  

Defasering 

Niet willen participeren  

Patiëntenparticipatie op maat 

Grenzen aan patiëntenparticipatie  

Reacties van patiënten op beperkingen van een behandeling in de 
psychiatrie? 

Focusgroep: reacties 

Zinvolheid bestaande 
participatievormen in de setting Patiëntenvergadering 

Getuigenis ex-patiënt Herkenning en hoop 

Opvolging 



 

 

 


