
Krachten bundelen voor een  
betere gezondheidszorg  
voor patiënten
BEEPO-rapport - werksessies juli 2021

Begin juli organiseerden Roche BeLux en Roche 
Diagnostics Belgium vier werksessies in het kader 
van het BeLux Experience Exchange for Patient 
Organisations (BEEPO), het lokale platform dat de 
uitwisseling van ervaringen en expertise tussen 
Luxemburgse en Belgische patiëntenorganisaties 
stimuleert. Patiëntenorganisaties uit uiteenlopende 
ziektedomeinen tekenden present. Velen onder hen 
mochten we tot onze vreugde een week lang in alle 
sessies verwelkomen. Samen namen we een eerste 
duik in de noden en opportuniteiten op het vlak van 
digitale gezondheidsapplicaties, klinische studies, 
patiëntendata (Real World Data) en het versterken 
van de patiëntenstem in het beleid en de zorg. 

De voornaamste inzichten uit de verschillende 
werksessies leest u op de volgende pagina’s.

Hebt u vragen, wenst u meer informatie of wil u uw 
suggesties delen? Mail ons op brussels.beepo@
roche.com

HOE GAAN WE VERDER?
Uitwerken van concrete initiatieven in werkgroepen
In een volgende stap ambiëren we om op basis van de 
output van de werksessies samen met de patiëntenor-
ganisaties een aantal concrete projecten te identificeren 
waar we samen onze schouders onder kunnen zetten. 
In de komende weken koppelen we hierover terug en 
peilen we graag naar jullie verdere interesse. Alle feed-
back is daarbij welkom. Aangezien BEEPO een platform 
is voor en door patiëntenorganisaties, willen we begin 
2022 concreet aan de slag gaan met een aantal werk-
groepen, waarbij we vanuit Roche volop inzetten op het 
faciliteren van deze werkgroepen. Zo willen we samen 
impact creëren voor patiënten. De aftrap van deze werk-
groepen staat gepland voor het BEEPO-slotevent op 7 
december.

“Tijdens het vervolg van het BEEPO-tra-
ject zullen we samen met patiëntenorga-
nisaties in werkgroepen thema’s uitdiepen 
en concrete initiatieven op poten zetten. 
We denken bijvoorbeeld aan de oprichting 
van een platform voor klinische studies af-
gestemd op maat van de patiënt. Daarbij 
willen we ook andere stakeholders zoals 
artsen, onderzoekers, beleidsmakers, 
maar ook andere bedrijven rond de tafel 
krijgen om zo echt zaken in gang te zet-
ten.” 

Valerie Storms, 
Patient Engagement Manager bij 
Roche BeLux
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xyz Sessie: 
bewustmaking rond klinische studies
Bijna nergens anders in Europa worden zoveel klinische studies uitgevoerd als in België. Patiënten varen er wel bij, 
aangezien ze zo versneld toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen. Toch vinden ze niet altijd de weg naar 
studies die voor hen van belang kunnen zijn. In deze sessie bekeken we met een aantal patiëntenorganisaties wat de 
obstakels zijn en hoe we deze samen kunnen overkomen. Daarbij werd door Roche en PatientCentrics de idee van 
een neutraal en gecentraliseerd patiëntenplatform voor klinische studies afgetoetst.

Wat houdt ons vandaag tegen?
● Delicate relatie patiënt-arts: patiënten zijn vaak afhankelijk van hun arts voor informatie, deelname en doorver-

wijzing. Het stellen van vragen of aanhalen van klinische studies wordt niet altijd in dank afgenomen. Ook zou 
er soms concurrentie zijn tussen onderzoekers(centra) en verwijzen artsen patiënten niet altijd graag door naar 
‘concurrerende’ centra.

● Beperkte middelen en tijd van patiëntenorganisaties: het bij elkaar sprokkelen, op de website plaatsen en 
up-to-date houden van informatie over klinische studies kost handenvol tijd en geld. Daarenboven is het voor 
patiëntenorganisaties niet evident om accurate informatie te vinden in de hoeveelheid aan gefragmenteerde en 
ingewikkelde informatie.

 
Waar willen we naartoe?

● Co-creatie van klinische studies waarbij patiënten(organisaties) van bij het begin betrokken worden bij het op-
zetten van klinische studies en deze mee vorm geven.

● Makkelijk toegankelijke en volledige informatie voor patiënten, zowel over klinische studies in het algemeen 
- is het veilig om deel te nemen? hoe verloopt een klinische studie? - als over de voor hun relevante lopende stu-
dies. Daarbij wil de patiënt ook zicht krijgen op het volledige plaatje: wat zijn de mogelijke kosten, bijwerkingen en 
alternatieven. Dit empowered patiënten die zo hun gezondheid mee in handen kunnen nemen.

● Patiënten die op de hoogte zijn van klinische studies en via de patiëntenorganisaties over de nodige hand-
vaten beschikken om het gesprek met hun behandelend arts aan te gaan en zo de weg kunnen vinden naar voor 
hen relevante studies.
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“Onderzoek toont aan dat hoewel België het zeer goed doet inzake 
klinische studies, er een grote kloof blijft op het vlak van educatie en 
het informeren van patiënten. De vele campagnes ten spijt, is hier 
vrijwel geen verbetering in te bemerken. We kunnen hier samen dus 
nog veel vooruitgang in boeken.” 

Isabelle D’Hondt, 
Patient Journey Partner Neuroscience bij Roche BeLux 



““““““

“““

“Patiënten hebben nood aan het volledige plaatje. Ze willen 
toegankelijke en begrijpbare informatie over alle voor hen relevante 
klinische studies: zowel de lopende studies, als de resultaten van 
studies die reeds uitgevoerd zijn, en dit van alle verschillende 
onderzoekers en sponsors. Alleen zo kunnen ze correcte afwegingen 
maken.” 

Sandrine Lavallé, 
Patient Expert bij Eupati Luxemburg

“Samenwerking is dé sleutel tot het oplossen van de uitdagingen  
in de gezondheidszorg.” 

Fernanda Aspilche, 
Bestuurslid bij Alpha-1 Plus

Voorstel Belgisch patiëntenplatform voor klinische studies  

Positieve reacties
 Wat is het?

●	Neutraal platform op maat van de patiënt dat ook ingebed kan worden in de website van patiëntenor-
ganisaties

● Samenwerking tussen verschillende stakeholders (patiëntenorganisaties, artsen, onderzoekscentra, 
bedrijven, …) die hier niet-commerciële informatie rond klinische studies kunnen opzetten

● Matcht patiënten met voor hen relevante studies en informatie

Suggesties? 

● Naast informatie over klinische studies ook studieresultaten beschikbaar maken in de moedertaal van 
patiënten en vrij van vakjargon

● Ook grensoverschrijdende studies opnemen zodat patiënten de opties binnen de BeNeLux en 
 Europa kennen
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xyz Sessie: 

digitale gezondheidstools 
Digitale tools voor het registreren van gezondheidsdata zijn niet meer weg te denken uit het leven van patiënten. 
Denk aan wellness- en gezondheidsapps, wearables zoals een smartwatch, stappenteller of slimme pleisters of 
geconnecteerde apparaten zoals een slimme bloeddrukmeter of weegschaal. Dankzij deze nieuwe technologieën 
kunnen we meer continu patiëntgegevens verzamelen buiten het ziekenhuis. Zo kunnen ze ingezet worden voor een 
doeltreffende preventie, tijdige diagnose, gepersonaliseerde behandeling en opvolging van patiënten in hun eigen 
thuisomgeving. Ook voor onderzoekers en beleidsmakers biedt deze extra informatie interessante inzichten om de 
waarde van therapieën te bepalen. Toch zien we nauwelijks duurzame implementatie van digitale tools in de zorg. Tij-
dens deze sessie gingen verschillende patiëntenorganisaties met elkaar in gesprek over hoe we samen het potentieel 
van digitale tools kunnen aanboren. Ook meer fundamentele thema’s zoals de rol die patiëntenorganisaties wensen 
op te nemen binnen het digitale gezondheid ecosysteem evenals de nood aan het verder uitbouwen van expertise en 
vaardigheden om deze rol te vervullen, kwamen daarbij aan bod.

Welke aandachtspunten zien we vandaag?
●	Bekendheid en grootschalige adoptie van gezondheidsapps door patiënten blijft een uitdaging. Hoe kunnen 

we patiënten beter inlichten over de digitale oplossingen die voor hun interessant zijn? En hoe kunnen we pati-
enten ondersteunen in het gebruik ervan? Wat is de rol van de patiëntenorganisatie versus de rol van de andere 
stakeholders zoals de arts? 

●	Inclusiviteit is door de digitale kloof vandaag nog niet bereikt. Ouderen en sociaal kwetsbare groepen hebben 
niet altijd een smartphone, stabiele internet connectie of ontbreken vaak de nodige digitale vaardigheden. Ook 
bemoeilijken bepaalde aandoeningen het gebruik van sommige apps. Tekst- of spraakberichten kunnen een op-
lossing bieden voor personen met een visuele beperking.

●	Data silo’s zorgen dat een schat aan data vandaag onderbenut blijven doordat ze niet gelinkt worden aan elkaar. 
Dit is niet alleen frustrerend voor de patiënt die geen vooruitgang boekt in zijn diagnose of behandeling omdat er 
niet wordt voortgebouwd op bestaande gegevens, maar is ook nefast voor de betaalbaarheid van de zorg. 

“Het leren spreken van elkaars taal is noodzakelijk om tot een zinvolle 
dialoog te komen.”

Tamara Loos, 
Strategic Lead Medical and Scientific Affairs bij Roche Diagnostics

“Oudere patiënten zijn vaak niet vertrouwd met digitale tools. Deze zijn nieuw voor hen. Ook zijn visuele 
apps niet eenvoudig voor personen met een visuele beperking. Meer vocale oplossingen zijn nodig.”

Marie-Anne Dage, 
Beheerder, Dégénérescence Maculaire Liée à L’âge (DMLA)
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Waar willen we naartoe? 
●	Patient empowerment of een grotere autonomie voor patiënten die hun gezondheid mee in handen wensen te 

nemen. Door hen toegang te verschaffen tot eigen data, aangevuld met gepersonaliseerde adviezen, kunnen ze 
actief mee hun gezondheid(straject) richting geven. Patiënten die deze verantwoordelijkheid niet willen dragen, 
moeten de mogelijkheid hebben om afstand te doen van deze autonomie. 

●	‘Shared	decision	making’, waarbij arts en patiënt samen het behandelingstraject bepalen, wordt als ideaal naar 
voor geschoven.

●	Het transparant delen en verzamelen van gegevens tussen patiënten, artsen, ziekenhuizen en instanties in 
combinatie met het gebruik van artificiële	intelligentie	en	slimme	algoritmes, levert inzichten om patiënten en 
artsen te ondersteunen in het maken van de juiste behandelkeuzes. Ook kan het ziektepreventie en vroege diag-
nostiek faciliteren in de toekomst.

●	Warme zorg waarbij digitale tools door het verbeteren en efficiënter maken van het ziektemanagement ruimte 
scheppen voor kwaliteitsvoller menselijk contact tussen patiënt en arts.

Hoe geraken we daar?
●	Co-creatie waarbij patiënten(organisaties) als gelijkwaardige partners betrokken worden bij de ontwikkeling van 

digitale oplossingen. In plaats van feedback te geven op een afgewerkt product, gaan ze van bij de start mee aan 
tafel én worden ze in de loop gehouden tijdens het hele proces. Zo verzekeren ze dat digitale tools beantwoorden 
aan de noden van de patiënt, wat op zijn beurt de kans op succesvolle ingang en gebruik van digitale tools ver-
hoogt. 

●	Verhogen van awareness en delen van best practices zodat alle actoren in het gezondheid ecosysteem over-
tuigd zijn van het belang van digitale tools. Artsen die degelijk geïnformeerd zijn over (nieuwe) digitale tools zullen 
deze vaker aanraden aan hun patiënten en ook mee aan de kar trekken voor de implementatie ervan.

“Patiëntenorganisaties vullen elkaar op een waardevolle manier aan.” 

Jean-Pierre Blondeel, 
Voorzitter bij Hodgkin en non-Hodgkin vzw
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xyz Sessie: 
patiëntendata (‘Real World Data’) 
COVID-19 heeft op ongeziene wijze de kracht aangetoond van het op grote schaal verzamelen, delen en inzetten van 
data in het bestrijden van ziektes en het beschermen van de volksgezondheid. Als we samenwerken - over patiën-
ten, ziekenhuizen, overheden, bedrijven en zelfs grenzen heen - wordt veel mogelijk. Daar zijn ook de deelnemende 
patiëntenorganisaties van overtuigd en ook patiënten zouden ervoor openstaan om hun data te delen. Één van de 
patiënt vertegenwoordigers benadrukt wel dat patiënten meer zijn dan “een vat vol data” voor onderzoekers 
of gezondheidsprofessionals. Ze zouden ook graag meer gewicht gegeven zien aan patiëntervaringen, patiënt 
relevante gegevens en -uitkomsten in de besluitvorming rond hun behandeling of op beleidsniveau. Die zouden een 
aanvulling moeten zijn op de klinische data. Ten slotte kunnen alleen patiënten aangeven op welke manier therapieën 
al dan niet een verschil maken in hun leven. 

Hoe kunnen we patiënten aanmoedigen om hun data te delen?
●	Het belang van data kaderen, niet alleen voor het verbeteren van de eigen gezondheid maar ook voor onder-

zoek en ontwikkeling om zo de hele patiëntengemeenschap en samenleving vooruit te helpen.

●	Transparant communiceren over welke gegevens verzameld worden, wie er toegang toe heeft, waarvoor ze 
gebruikt worden alsook het terugkoppelen naar patiënten welke inzichten uit deze data zijn gekomen. Patiënten 
dienen zelf ook toegang te hebben tot hun eigen gezondheidsgegevens.

●	Patiënten informeren over hun rechten als datadonor (zoals onder meer uiteengezet in de General Data Pro-
tection Regulation - kortweg GDPR - of Algemene verordening Gegevensbescherming) zodat ze ten allen tijde 
weloverwogen kunnen beslissen op welke manier en met wie ze hun persoonsgegevens en gezondheidsdata 
delen.

“Om waardevolle veranderingen te maken binnen onze gezondheidszorg 
moeten we veel meer en adequaat de mogelijkheden van data benutten. De 
eerste maar belangrijkste stap naar deze verandering, is luisteren naar elkaar 
en de dialoog starten.” 

Mona Van Steenberghe, 
Customer Driven Team Lead Breast Cancer / Gynaecology bij Roche BeLux



Waar willen we naartoe?
● Een mentaliteits- en cultuurverandering om meer patiëntrelevante gegevens te verzamelen én te gebrui-

ken. Denk daarbij aan inzichten over hoe patiënten zich voelen, welke ziektesymptomen of bijwerkingen ze erva-
ren, hun kwaliteit van leven of hoe ze de zorg ervaren. Deze zijn een noodzakelijke aanvulling op de klinische data 
die gezondheidsprofessionals en onderzoekers verzamelen. Als we echt naar een gepersonaliseerde aanpak 
willen, dienen artsen ook rekening te houden met deze gegevens. Daarnaast is deze informatie ook belangrijk om 
therapieën en zorgprocessen te evalueren en kunnen ze richtinggevend zijn voor beleidsbeslissingen. 

●	Een	duidelijk	wetgevend	kader,	performante	infrastructuur	en	voldoende	(financiële)	ondersteuning	van-
uit de overheid om duurzame registers op te bouwen voor elk ziektedomein. Dit zal niet over één nacht ijs gaan, 
maar patiëntenorganisaties willen wel mee druk uitoefenen om dit te bewerkstelligen. Het opleggen van data-
verzameling aan de ziekenhuizen door de overheid is bijvoorbeeld zeer effectief, zoals de bestaande registers 
voor kanker en mucoviscidose aantonen. Deze registers worden vanuit Sciensano gecoördineerd overheen alle 
relevante ziekenhuizen en dus ook gefinancierd door de overheid.

●	Patient	 focused registers met data verzameld door patiënten. De patiëntenorganisaties geven aan dat er 
op dit moment nog geen mogelijkheid is om zulke gegevens te integreren in de huidige ziekenhuissystemen of 
registers. In samenwerking met universiteiten zou een apart platform gecreëerd kunnen worden waar patiënten 
makkelijk zelf gegevens invoeren. Zo wordt ook deze waardevolle informatie gecapteerd. Zie ook sessie ‘Digitale 
Gezondheidstools.

Registers zijn heel belangrijk. Door op een centrale plaats data uit het dagelijkse leven te 
verzamelen over nieuwe geneesmiddelen die in bepaalde landen al beschikbaar zijn en op 
basis daarvan de voordelen aan te tonen, is er een grotere kans dat die geneesmiddelen 
ook in andere landen zullen worden vergoed. Registers op grote schaal zijn eens zo be-
langrijk voor zeldzame ziektes gezien het kleine aantal patiënten per land.

Elise Lammertyn, 
Afdelingshoofd Onderzoek, CF Europe en Wetenschappelijk medewerker, Mucovereniging

“Registers zijn heel belangrijk. Door op een centrale plaats data uit het 
dagelijkse leven te verzamelen over nieuwe geneesmiddelen die in bepaalde 
landen al beschikbaar zijn en op basis daarvan de voordelen aan te tonen, 
is er een grotere kans dat die geneesmiddelen ook in andere landen zullen 
worden vergoed. Registers op grote schaal zijn eens zo belangrijk voor 
zeldzame ziektes gezien het kleine aantal patiënten per land.” 

Elise Lammertyn, 
Afdelingshoofd Onderzoek, CF Europe en Wetenschappelijk medewerker, 
Mucovereniging
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xyz Sessie: 
een sterkere stem voor de patiënt
De deelnemende patiëntenorganisaties zien potentieel in het bundelen van krachten voor een sterkere stem in het 
beleid dat betrekking heeft op hun ziektedomein. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van de waarde van nieuwe therapie-
en binnen de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) van het RIZIV. Maar hoe dat praktisch in zijn werk 
moet gaan? Daar zijn ze nog niet helemaal uit. Wel is duidelijk dat de vraag vanuit het beleid om zich te organiseren 
in één centraal aanspreekpunt, minder gesteund wordt door de ziektespecifieke organisaties. Ook zagen ze meer-
waarde in het vormen van patiëntexperten die de specifieke uitdagingen en noden van specifieke patiëntengroepen 
kunnen vertolken. 

Inspiratie: Patient Expert Training door ReumaNet

Reumanet zet in op patiëntexperten, een selecte groep patiënten die een doorgedreven training krijgen 
en zetelen in adviesorganen van ziekenhuizen, optreden als gesprekspartner van ziekenfondsen, maar 
evenzeer als mentor fungeren voor andere patiënten. Niet zonder succes! De trainingen die door Reuma-
Net werden ontwikkeld, in samenwerking met het ‘Patient Expert Center (PEC)’, worden nu ook gebruikt 
door andere patiëntenorganisaties. 

“Onderzoekers vragen onze patiëntexperten om advies en input alvorens een projectvoorstel in te dienen. Ze erken-
nen meer en meer de waarde van het perspectief van de patiënt voor hun werk.” 

Nele Caeyers, 
Communicatiemanager bij ReumaNet 

Belangrijkste inzichten?
●	Diverse behoeftes vanuit de patiëntenorganisaties. Afhankelijk van de ziekte - chronisch terminaal dan wel 

zeldzaam - kijken patiëntenorganisaties anders naar het terugbetalingsproces en wat ze wensen voor patiënten. 
Is voor zeldzame ziektes een snellere terugbetaling van weesgeneesmiddelen cruciaal, dan vragen patiënten met 
een visuele handicap om ook oog te hebben voor de kost van de zorgomkadering. 

●	Verschillende snelheden tussen beleidsniveaus en landen. Wegen op Europees niveau de patiëntenorga-
nisaties sterk op beslissingen van het Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency - EMA), dan is er 
in Luxemburg nog een lange weg te gaan. Beslissingen worden er van bovenaf opgelegd zonder dat patiënten 
(organisaties) op enige wijze gehoord worden door beleidsmakers. In België worden de overkoepelende patiën-
tenorganisaties wel geconsulteerd, maar is er zeker nog ruimte voor verbetering.

“Onderzoekers vragen onze patiëntexperten om advies en input 
alvorens een projectvoorstel in te dienen. Ze erkennen meer en meer de 
waarde van het perspectief van de patiënt voor hun werk.” 

Nele Caeyers, 
Communicatiemanager bij ReumaNet 
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Actua België: Een sterkere stem voor patiëntenorganisaties binnen RIZIV in zicht? 

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft aangekondigd een wet voor te bereiden die bin-
nen het RIZIV een nieuw overlegorgaan creëert: het patiëntenforum.[1] Patiëntenorganisaties kunnen zo 
op een structurele, directe manier mee het beleid vormgeven. De aanwezige patiëntenorganisaties juichen 
het initiatief toe. Ze willen actief als gelijke gesprekspartner deel uitmaken van het ecosysteem.

Waar willen we op inzetten? 
●	Opleiding van patiëntexperten voor verschillende ziektedomeinen in samenwerking met patiëntenorgani-
saties	en	het	Patient	Expert	Centre	(PEC)	zodat deze patiëntexperten de stem van de patiënt op een professi-
onele wijze kunnen vertolken naar verschillende stakeholders. 

●	Verder professionaliseren van patiëntenorganisaties zodat elke organisatie - ongeacht haar grootte - haar 
expertise en terechte rol van betekenis kan uitspelen. 

●	Een zitje in de beslissingsorganen met betrekking tot terugbetaling (oa. CTG - Commissie Tegemoet-
koming	Geneesmiddelen).	Er is eensgezindheid dat de ziekenfondsen die in het CTG zetelen niet de patiënt 
kunnen vertegenwoordigen en een eigen (financiële) agenda hebben. Hoe het dan wel moet? Voor sommigen 
kunnen het Vlaams Patiënten Platform (VPP) en La LUSS, de koepelorganisaties voor de Nederlandstalige en 
Franstalige patiëntenverenigingen, als één stem spreken voor patiënten. Anderen wijzen op het belang voor elke 
patiëntenorganisatie om zelf ook een directe lijn met de overheid te behouden voor ziektespecifieke noden. Of 
een stem in organen zoals het CTG ook stemrecht moet inhouden? Volgens sommigen wel.

“We willen patiëntenorganisaties mee in onze adviesraden. Zo kunnen ze mee de waarde van nieuwe .projecten 
bespreken en beoordelen. Wij willen niet meer alleen voor patiënten, maar ook mét patiënten 
werken “ 

Sabrina Poisseroux, 
Customer Driven Team Lead Neuro & Immuno bij 
Roche BeLux 

“We willen patiëntenorganisaties mee in onze adviesraden. Zo kunnen 
ze mee de waarde van nieuwe projecten bespreken en beoordelen. Wij 
willen niet meer alleen voor patiënten, maar ook mét patiënten werken.” 

Sabrina Poisseroux, 
Customer Driven Team Lead Neuro & Immuno bij Roche BeLux 


