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PATIËNTEN     PARTICIPATIE 

DE MENING VAN PATIËNTEN TELT
Wij , patiënten van alle leeftijden en levenswijzen, leven elke dag met onze chronische ziekte en maken regelmatig gebruik van diensten in de gezondheidszorg. We hebben een uniek  

perspectief op de gezondheidszorg. Wij zijn experts op wat goed werkt voor ons en wat niet. We kunnen dus besluitvormers begeleiden over hoe je een goede kwaliteit van zorg kunt bieden die ook  

kosteneffectief blijft.

BETREK PATIËNTEN GEZAMENLIJK EN PROACTIEF BIJ HET BELEID EN BESLUITVORMING VIA  
PATIËNTENORGANISATIES OM TE WAARBORGEN DAT ALLE BELEIDSMAATREGELEN EN PRAKTIJKEN REKENING 
HOUDEN MET DE ECHTE BEHOEFTEN, VOORKEUREN EN MOGELIJKHEDEN VAN PATIËNTEN.

MONDIGE PATIËNTEN ZIJN EEN AANWINST VOOR DE MAATSCHAPPIJ 
We willen zijn volwaardige partners zijn in het beheer van onze gezondheidstoestand met respect voor onze individuele draagkracht en situatie. We moeten de bevoegdheid krijgen om dat te  

worden. Empowerment begint met een op maat gesneden informatie van hoge kwaliteit en gedegen kennis over gezondheidszorg, om ons in staat stellen om weloverwogen keuzes te maken over 

onze behandeling en zorg. Mondige patiënten zijn goed voor gezondheidssystemen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze zorg in een gelijkwaardige samenwerking met gezondheidswerkers. 

We nemen ook preventieve maatregelen, zoeken vroeger diagnose op en we houden ons aan de behandelingsvoorschriften, wat  op de lange termijn kosten voor de gezondheidszorg kan vermind-

eren. 

LEG EEN EU-STRATEGIE VAST OVER ZELFBESCHIKKING VAN PATIËNTEN, MET EEN ACTIEPLAN OM DE  
KENNIS OVER ZORG TE VERBETEREN EN PATIËNTEN INFORMATIE TE BIEDEN VAN HOOGSTAANDE KWALITEIT OVER 
DIVERSE ASPECTEN VAN GEZONDHEIDSZORG.

AFBREKEN VAN TOEGANGSBARRIÈRES 
Toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg is een fundamenteel recht van EU-burgers. Toch is het nog steeds niet in de praktijk gebracht voor velen van ons - een situatie verergerd door de 

economische crisis. Toegang tot gezondheidszorg betekent een vlotte toegang tot de behandeling, maar ook betaalbare behandeling. Toegang betekent ook non -discriminatie. Alle patiënten in de EU 

verdienen gelijke toegang tot zorg. Het afbreken van de ongelijkheid op gezondheidsgebied is ook structureel goed voor de gezondheidszorg. Als we niet op het juiste moment de zorg krijgen die we 

nodig hebben, kunnen we meer ernstige ziekten ontwikkelen en vermindert ons vermogen om een goed en productief leven te leiden en verhogen onze kosten voor gezondheidszorg, sociale zorg en 

levensonderhoud. Ieder van ons verdient een kans om bij te dragen aan de maatschappij.. 

ONDERSTEUN EEN EU-INITIATIEF VOOR GELIJKWAARDIGE TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG VOOR ALLE  
EUROPESE BURGERS, VIA EEN PLATFORM WAARIN DIVERSE BELANGHEBBENDEN BETROKKEN WORDEN.

BETROKKENHEID VAN DE PATIËNT       GEZONDER EUROPA
Wij patiënten, als gebruikers van gezondheidszorg, moeten worden betrokken bij het ontwerpen van efficiëntere gezondheidszorg en in onderzoek naar nieuwe en betere behandelingen. Zinvolle 

patiëntenbetrokkenheid bij onderzoek zal leiden tot behandelingen die echte meerwaarde bieden. Patiëntgerichte, geïntegreerde gezondheidszorg zal leiden tot een betere kwaliteit van leven voor 

ons en onze artsen en verzorgers, en meer kosteneffectieve, rechtvaardige en duurzame gezondheidssystemen voor iedereen. Met andere woorden, een gezonder Europa. 

ONTWIKKEL VAN EEN DUIDELIJK KADER VOOR DE BETROKKENHEID VAN DE PATIËNT OVER HET HELE 
SPECTRUM VAN GEZONDHEIDSONDERZOEK, DOORHEEN DE CYCLUS VAN DE INNOVATIEKETEN.

ZORG ERVOOR DAT DE RECHTEN VAN PATIËNTEN TOT DE PORTEFEUILLE BEHOREN VAN DE VOLGENDE  
EUROPESE COMMISSARIS VOOR GEZONDHEID.

Met de steun van de patiëntenorganisaties in Nederland en België.


