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Programma

Onderwerp SprekersTijd

16.35          Welkom op het ‘BeLux Experience       

Exchange for Patient Organisations’

16.45          Programma en introductieronde van de

deelnemers

17.05          ‘Personalised healthcare’: de voordelen

voor patiënten 

17.25          Introductie van de break-out sessies

17.30          Break-out 1 (Doeltreffende inzameling en

verwerking van patientgegevens)

Break-out 2 (De meerwaarde van

ektronische patiëntendossiers)

18.20          PAUZE

18.30          Wrap-up: “Inzichten delen vanuit de twee

break-out sessies”

18.45          Next steps

18.50          Slotwoord

Brigitte Nolet, General Manager Roche 

BeLux               

Alle deelnemers

Mitchell Silva, CEO Esperity

Valerie Storms, Patient Engagement 

Manager, Roche Belux

Gastheer Pieter van Galen, patiënt-expert 

in MS (European MS Platform)

Gastheer Stefan Gijssels, CEO Digestive 

Cancers Europe

PAUZE

Pieter van Galen & Stefan Gijssels

Valerie Storms

Anna-Maria Heuchel-Reinig, Managing 

Director, Roche Diagnostics Belgium

Deelnemers

vanuit

20 
patiëntenorganisaties

22
deelnemers

uit

3
landen

en

2
Europese

organisaties

BeLux EEPO wordt gefinancierd

en georganiseerd door 
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Gepersonaliseerde 

gezondheidszorg: wat is de   

houding van patiëntenorganisaties? 

Eerste ‘Belgium/Luxembourg Experience Exchange for Patient 

Organisations’ (BeLux EEPO), 10 November 2020

BeLux EEPO is de eerste lokale editie 

van het ‘International Experience

Exchange for Patient Organisations 

(IEEPO)’; een jaarlijkse conferentie die 

meer dan 250 patiëntenorganisaties 

van over de hele wereld samenbrengt. 

Deze jaarlijkse conferentie heeft tot 

doel te inspireren en het uitwisselen 

van ervaringen tussen 

patiëntenorganisaties te faciliteren, en 

dit rond gemeenschappelijke 

uitdagingen en opportuniteiten. Het is 

het resultaat van een intense 

samenwerking tussen 

patiëntenorganisaties en Roche. Het 

onderwerp van IEEPO 2020 is 

Gepersonaliseerde Gezondheidszorg 

of ‘Personalised HealthCare (PHC)’, 

een belangrijk onderwerp om samen 

met patiënten op in te zetten om zo 

onze gezondheidszorg in de breedste 

zin te transformeren.

“Naar aanleiding van het succes 

van het ‘International Experience

Exchange for Patient

Organisations’(IEEPO) dat jaarlijks 

meer dan 250 patiëntenorganisaties 

vanuit de hele wereld samenbrengt, 

organiseerden we dit jaar de eerste 

BeLux EEPO editie. We willen 

samen met patiëntenorganisaties 

bijdragen aan een 

gepersonaliseerde 

gezondheidszorg en het debat 

aangaan is daarbij een eerste 

belangrijke stap”

Valerie Storms

Patient Engagement Manager, Roche 

BeLux
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Stelling: “Patiënten begrijpen wat 

gepersonaliseerde gezondheidszorg

inhoudt en hebben zicht op de 

voordelen ervan voor patiënten en de 

samenleving”.

“Als patiënt en leidinggevende in de 

farmaceutische industrie, geloof ik 

oprecht in een open dialoog tussen 

alle partners in de gezondheidszorg 

en in hun expertise”

Brigitte Nolet

General Manager, Roche BeLux

Het doel van deze eerste 

België/Luxemburg editie was het 

uitwisselen van ervaringen en 

‘best practices’ tussen lokale 

patiëntenverenigingen om een 

beter begrip te krijgen van wat de 

noden, de uitdagingen en de 

voordelen zijn van 

gepersonaliseerde 

gezondheidszorg of ‘Personalised

HealthCare’ (PHC) voor onze 

patiënten. 

Het evenement bood ook ruimte 

voor discussie over specifieke 

topics zoals het belang van data, 

‘real world data’ (RWD) en 

registers, het elektronisch 

patiëntendossier (EPD), de 

digitalisering van de zorg en de 

veranderende rol van 

patiëntenverenigingen in het 

PHC-tijdperk. 

“Als we dit bijzondere jaar iets 

geleerd hebben dan is het dat we 

allemaal moeten samenwerken 

om vooruitgang te kunnen 

boeken”, zo zei Brigitte Nolet, 

General Manager Roche 

Belgium/Luxembourg. “Met 

allemaal bedoel ik alle sectoren 

met hun expertise,  de 

patiëntenorganisaties, de 

overheid, de farmaceutische 

industrie, actoren vanuit de 

gezondheidszorg en andere 

stakeholders. We willen allemaal 

de beste zorg voor iedereen.” 

Brigitte haalt ook het belang aan 

van de samenwerking tussen 

‘Roche Pharma’ en ‘Roche 

Diagnostics’, om zo oplossingen 

te ontwikkelen die patiënten 

kunnen ondersteunen doorheen 

hun volledige traject gaande van 

preventie, diagnose, behandeling 

tot en met opvolging.

“Als patiënt en leidinggevende in 

de farmaceutische industrie, 

geloof ik oprecht in een open 

dialoog tussen alle partners in de 

gezondheidszorg en in hun 

expertise, om de 

toekomstbestendigheid van de 

zorg te ondersteunen. 

Patiëntengroepen zijn een 

belangrijke en noodzakelijke stem 

rond de tafel en in de discussies 

met alle partners.”  

Welkom

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal mee akkoord 13%

25%

63%

BeLux EEPO wordt gefinancierd

en georganiseerd door 



Date of prep: 27/11/20 | M-BE-00000337

“Rond welke onderwerpen zijn patiënten en

patiëntenorganisaties reeds actief betrokken in 

overleg met andere stakeholders”?

“Het potentieel van 

PHC kan alleen 

maximaal benut 

worden als er 

voldoende 

draagkracht is bij 

patiënten en men 

tegemoet komt aan 

‘what is in it for me’-

vraag. En dat kan 

enkel door met 

patiënten te spreken.”

Mitchell Silva

PhD, Esperity

De PHC-sessie werd geopend 

met een peiling naar de huidige 

waardering van PHC binnen de 

patiënten-gemeenschap. Het 

resultaat toont dat er een nood is 

aan meer inzicht en informatie 

over PHC, en de voordelen ervan 

voor patiënten.

Innovatieve technologie en 

digitale tools maken het mogelijk 

om informatie in te zamelen over 

patiënten, hun ziekte en hun 

leven met de ziekte. Die 

informatie leidt niet alleen tot 

meer accurate diagnoses en 

behandelingen, maar ook tot 

betere preventie, zorg en 

levenskwaliteit. 

Maar ondanks de vooruitgang op 

het vlak van wetenschap en 

technologie is er nog een hele 

weg af te leggen opdat patiënten 

de voordelen van die data-

inzameling kunnen ervaren. Ook 

hier is er voor 

patiëntenorganisaties een 

cruciale rol weggelegd. Ze 

kunnen het bewustzijn over het 

belang van PHC vergroten en de 

kennis over de voordelen van 

data vergroten. Dat is niet alleen 

belangrijk voor patiënten maar 

voor de hele samenleving. 

Patiëntenorganisaties kunnen de 

industrie en de gezondheidszorg 

helpen bij het zoeken naar 

nieuwe ontwikkelingen die 

belangrijk zijn voor het welzijn en 

de levenskwaliteit van patiënten, 

het gebruik van data -met het 

nodige respect voor de privacy-

inbegrepen. Het komt er op aan 

om alle ‘dots’ te verbinden en om 

samen te werken, met alle 

overheden en alle stakeholders. 

Zo kunnen we nog veel verder 

gaan dan nu het geval is. 

Of het allemaal betaalbaar is? 

Wel als we samenwerken. 

We peilen bij de 

patiëntenorganisaties rond welke 

PHC-topics ze betrokken zijn in 

conversaties met andere 

stakeholders zoals industriële 

partners of de overheid. ‘PHC 

Educatie voor patiënten’ en ‘PHC 

en belangenbehartiging’ komen 

hierin het sterkst naar voren.

PHC: wat zijn de voordelen voor patiënten? 
Mitchell Silva, CEO Esperity

Digitale gezondheidszorg

Data infrastructuur en gegevensdeling

Vergoeding en terugbetaling van
innovatieve services zoals PHC

Belangenbehartiging rond het gebruik
van PHC

PHC informatie voor patiënten 33%

24%

17%

14%

12%

BeLux EEPO wordt gefinancierd

en georganiseerd door 
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Doeltreffende inzameling en 

verwerking van patiëntgegevens
Pieter van Galen, patient-expert in MS (European MS Platform)

Doeltreffende inzameling en 

verwerking van patiëntgegevens 

‘Bestaan er ziekte-specifieke registers of RWD 

initiatieven in het ziekte-domein dat u 

vertegenwoordigt’?  Op die vraag antwoordde 

60% van de participanten positief.

40%
NEE

60%
JA

In deze sessie werd gepeild naar de mogelijkheden om 

data te genereren en te managen. Daarbij werd er ook 

ingegaan op de potentiële risico’s van het delen van 

data, het beveiligen van data en het delen van 

gegevens voor onderzoeksdoeleinden. Kwamen ook 

aan bod: het sensibiliseren van alle stakeholders voor 

het inzamelen en het gebruik van RWD en de 

argumenten om die verschillende stakeholders te 

overtuigen van het belang van die RWD. 

Maar er zijn nog een aantal vlakken waarop het beter 

kan: de toegang van patiënten tot de gegevens, een 

beter begrip van de Europese regelgeving rond het 

verzamelen en verwerken van patiëntendata zoals 

beschreven in de ‘General Data Protection Regulation’ 

(GDPR), het verzamelen van ‘Patient Reported 

Outcome Measures’ (PROMS) op lange termijn, een 

adequate politiek terzake, het gebrek aan duidelijkheid 

over het belang van data, de betrouwbaarheid van 

informatie (cfr Facebookgroepen en forums waarover 

sommige deelnemers niet te spreken waren), het 

gebrek aan echte experts en de nood aan tools.

Wat registers betreft wezen de reacties van de 

deelnemers op een aantal inconsistenties. “Soms zijn 

er registers maar heb je als patiënt geen toegang, 

terwijl andere registers soms gebaseerd zijn op oude 

protocollen.”

Op de vraag hoe er vooruitgang geboekt kan worden 

hadden de deelnemers het vooral over sensibilisering 

en educatie, en ook op samenwerking met andere 

patiëntenorganisaties. “Patiënten moet overtuigd 

worden van de voordelen van ‘data-sharing’ en op het 

feit dat je niet verliest door data ‘af te staan’ of te delen. 

Integendeel.”

“Sommige patiënten zijn wel bereid om data te delen 

maar ze weten niet hoe eraan te beginnen en bij wie ze 

terecht kunnen”, zo merkt een andere deelnemer op. 

Andere patiënten willen liever geen 

gezondheidsinformatie delen omdat ze bang zijn voor 

wat er met die informatie gebeurt, zo blijkt. 

BeLux EEPO wordt gefinancierd

en georganiseerd door 
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Iemand merkt hier rond op hoe belangrijk het is dat 

patiënten een correcte interpretatie hebben van de 

‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). 

“Wanneer patiënten geïnformeerd worden over de 

rechten die GDPR toekent aan data-donoren (bv. 

correcte informatie over wie toegang heeft tot de 

data, respect voor privacy, …) zullen patiënten 

meer bereid zijn om hun data te delen voor 

onderzoek en innovatie in de zorg.” 

Als patiënt is Pieter van Galen zich bewust van de 

vooruitgang in de zorg en in het gebruik van PHC. 

Hij geeft als voorbeeld de ontwikkeling van digitale 

tools die in de toekomst Multiple Sclerosis (MS) 

patiënten kunnen ondersteunen via 

gepersonaliseerde adviezen en aangepaste 

therapie op basis van patiënt-specifieke data die 

verzameld worden door de app. Dit soort 

toepassingen helpt artsen de ziekteprogressie van 

de patiënt beter in te schatten en ondersteunt 

patiënten bij hun dagelijkse behandeling.

“Belangrijk is om te wijzen op het belang van 

solidariteit, het vervangen van het ‘ik’-denken door 

het ‘wij’-denken en op de nood om te blijven 

informeren,” zo besloot Pieter van Galen.  

Samenwerken, kennis en data delen, 

kan helpen om ziekten beter, sneller 

en goedkoper te bestrijden en om alle 

patiënten te kunnen helpen

Pieter van Galen

European MS Platform

Doeltreffende inzameling en 

verwerking van patiëntgegevens
Pieter van Galen, patient-expert in MS (European MS Platform)

BeLux EEPO wordt gefinancierd

en georganiseerd door 
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De meerwaarde van 

elektronische 

patiëntendossiers

Stefan Gijssels, CEO Digestive Cancers Europe 

In deze sessie werd ingegaan op de toekomst van het 

Elektronische Patiëntendossier (EPD) en de rol van 

de patiënt, de obstakels die overwonnen moeten 

worden om data te delen voor betere klinische 

resultaten voor patiënten en wat patiëntenorganisaties 

op dat vlak kunnen doen. 

Als patiënt wijst Stefan Gijssels op de mogelijkheid om 

al je gegevens op te slaan in je smartphone: alle

onderzoeken, de verslagen, resultaten, beeldvorming 

tot en met afspraken en facturen. Al die data, die je 

zelf kan aanvullen, zijn een onschatbare bron van

informatie om de ziekte beter te begrijpen en te 

behandelen. “Als patiënt moet je weten dat je eigenaar 

bent van die data en dat je er mee kan doen wat je 

wil”.

“Waar we naartoe willen is het combineren van alle 

data van alle patiënten in één centrale databank die 

beschikbaar zijn in ‘real time’. Probleem is dat 

vandaag niet meer dan 10% van die data gebruikt 

wordt in beslissingen door de overheid rond het 

gezondheidszorgsysteem.” 

Obstakels zijn de versnippering en een gebrek aan 

standaardisatie voor datacollectie. Er bestaan nog 

teveel data silo’s. Ook de vele verschillende 

gezondheids apps die geen connectie maken met de 

bestaande systemen in ziekenhuizen en daardoor dus 

‘stand-alone’ zijn. “Als patiënt wil je graag één app of 

digitale toepassing die alle voor jou relevante 

informatie en data bundelt”. Ook de vaststelling dat na 

een tijdje ‘technologie moeheid’ kan optreden, het feit 

dat nogal wat patiënten niet constant aan hun ziekte 

herinnerd willen worden, een gebrek aan ICT-kennis, 

aan geletterdheid en enig wantrouwen. 

Een ander probleem, zo merkt een deelnemer op, is 

dat je als patiënt nood hebt aan context bij het inkijken 

van je data. De resultaten van een bloedtest 

bijvoorbeeld kan je als leek niet altijd correct 

interpreteren. 

Wanneer we data toegankelijk maken voor patiënten 

is samenwerking met patiëntenverenigingen en 

zorgprofessionals zoals verpleegkundigen essentieel. 

Zij kunnen bijvoorbeeld patiënten ondersteunen via 

educatie en het geven van de juiste context rond 

klinische resultaten. Adviezen van de aanwezigen: 

‘nog beter luisteren naar patiënten, nog meer 

informatie verstrekken over de meerwaarde van het 

EPD en een duidelijke stellingname van de overheid 

rond het hergebruik van data.’ 

Er wordt opgemerkt door de deelnemers dat het feit 

dat we vandaag praten over het EPD en het delen van 

data met patiënten, een enorme stap vooruit is. 

“Twintig jaar geleden was er geen sprake van inzage 

in het dossier, empowerment van de patiënt, laat 

staan het delen van data. We moeten ons bewust zijn 

van die vooruitgang op relatief korte tijd.”

EDUCATIE
SENSIBI-

LISEREN

UNIFORMITEIT 

IN TAAL EN 

DATA

DUIDELIJK

HEID

PATIËNTEN

BEWUST-

WORDING

DUIDELIJKE

DOEL-

STELLINGEN

SAMEN-

WERKING

DATA 
UITWISSELING 

FACILITEREN

Een andere deelnemer merkt op 

dat er naast technologische 

innovatie ruimte moet zijn voor 

‘sociale innovatie’ waarbij men 

‘echt’ naar de patiënt luistert en 

de patiënt als een volwaardige 

partner beschouwt en niet als 

iemand die een behandeling 

‘ondergaat’.

Wat zijn de eerste stappen om vooruitgang te 

boeken in het delen van gegevens met 

patiënten? 

BeLux EEPO wordt gefinancierd

en georganiseerd door 
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De positieve aspecten:
• Patiëntenorganisaties hechten veel belang aan het 

inzamelen van ‘patient related outcome measures’

(PROMs) en ‘real world data’ (RWD) met het oog 

op de terugbetaling en de toegankelijkheid van 

medicatie voor patiënten. 

• Data bieden ook meer inzicht in behandelingen en 

therapieën. Door de symptomen, nevenwerkingen 

en de klinische resultaten te blijven monitoren 

kunnen we patiënten beter informeren over de 

effecten van nieuwe behandelingen op lange 

termijn. 

• Patiëntenorganisaties zijn bereid de rol op te 

nemen om hun leden te informeren over de 

toegevoegde waarde van het delen van data voor 

patiënten. 

De werkpunten:
• Om patiënten te overtuigen hun data te delen voor 

onderzoek en verbetering van de zorg, dient er nog 

meer ingezet te worden op het informeren en 

betrekken van patiënten door artsen, onderzoekers 

en patiëntenverenigingen. Samenwerking tussen 

de verschillende partners kan hierin het verschil 

maken. 

• Er is nood aan infrastructuur voor het opzetten van 

doeltreffende ziekte-registers en de steun van de 

overheid op het vlak van wetgeving en financiering 

om de duurzaamheid van de initiatieven te 

verzekeren. 

• Er is ook nood aan een beter begrip van de 

Europese wetgeving rond data (GPDR), en wat het 

betekent voor patiënten. GDPR kan een doorbraak 

zijn voor innovatie, maar de wetgeving wordt vaak 

verkeerd geïnterpreteerd en wordt door een aantal 

patiënten gezien als een hinderpaal voor het delen 

van data. Sommige patiënten zijn er bang van. 

Patiëntenorganisaties kunnen helpen door 

patiënten te informeren en door erover te praten. Er 

is nood aan een mentaliteitsverandering, zoveel is 

zeker! 

Samenvatting

Pieter van Galen over de 

mogelijkheden van ‘Real world data’ 

(RWD) en ziekte-registers: 

Stefan Gijssels over de 

mogelijkheden van het 

elektronisch patiëntendossier 

(EPD):

De positieve aspecten:
• Betere gestandaardiseerde datacollectie.

• Betere behandeling en opvolging van de patiënt

• Benchmarking t.o.v. andere patiënten, 

ziekenhuizen, alsook internationaal.

• Incentive voor de patiënt om ziekte beter te 

begrijpen.

• Patiëntenorganisaties zien een rol om hun 

leden beter te informeren over de meerwaarde 

van het delen van data als facilitator voor 

gepersonaliseerde zorg. 

De werkpunten:
• Versnippering door gebruik van verschillende 

softwaresystemen doorheen de zorg en een 

gebrek aan standaardisatie. 

• Nog onvoldoende ‘patient reported outcomes

measures’ (PROMs).

• Onvoldoende geletterdheid/ICT-kennis bij 

patiënten.

• De overheid maakt onvoldoende gebruik van 

patiëntendata op grote schaal voor ‘evidence-

based’ beslissingsondersteuning in kader van 

de gezondheidszorg transformatie.

• Naast technologische en wetenschappelijke 

innovatie is er een grote nood aan ‘sociale 

innovatie’ waarbij de patiënt echt een plaats 

krijgt in het zorglandschap.

• La Ligue des Usagers des Services de Santé 

(LUSS) and Vlaams Patiëntenplatform (VPP) 

worden naar voor geschoven als 

koepelorganisaties die een rol kunnen 

opnemen rond informeren van patiënten rond 

data, EPDs en gepersonaliseerde zorg.

BeLux EEPO wordt gefinancierd

en georganiseerd door 
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“Als Roche willen we patiënten betrekken bij alles wat 

we doen, net zoals alle andere stakeholders in de 

gezondheidszorg. Ze zijn een essentiële partner rond 

de tafel. PHC kan enkel zijn belofte waarmaken 

wanneer we waarde brengen voor alle stakeholders, 

inclusief de patiënt. Daarom willen wij alles in het 

werk stellen om te begrijpen wat patiënten echt nodig 

hebben en hoe ze zinvol betrokken willen worden in 

deze transformatie van onze gezondheidszorg" 

Waarom is de samenwerking tussen 

patiëntenorganisaties en Roche belangrijk 

om van PHC een realiteit te maken voor 

elke patiënt in België? 

“Het delen van data zou net zo ‘gewoon’ 

moeten zijn als orgaandonatie”

“Data delen leidt niet tot verlies maar tot 

verrijking” 

BeLux EEPO participants

Wat is het belangrijkste waarop we ons moeten concentreren om PHC 

voor patiënten te realiseren?

BeLux EEPO wordt gefinancierd

en georganiseerd door 
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“We willen van BeLux EEPO een jaarlijks 

evenement maken, vormgegeven in 

samenwerking met patiëntenorganisaties: 

‘voor’ en ‘door’ patiënten. We willen graag 

van patiëntenorganisaties horen en leren 

hoe wij hen kunnen helpen.” Bij deze ook 

een warme oproep aan alle deelnemers om 

ideeën rond samenwerking te delen.

“Een concreet voorbeeld van hoe we kunnen 

samenwerken met alle stakeholders aan de 

toekomst van de gezondheidszorg is het 

Hack Healthcare evenement op 27 en 28 

april 2021. Tijdens zo een Hackathon 

evenement kan iedereen bijdragen aan het 

uitwerken van oplossingen voor huidige 

uitdagingen in de zorg. Eén van de thema’s 

van deze hackathon is ‘gepersonaliseerde 

preventie’. 

We nodigen alle patiëntenorganisaties uit 

om te komen proeven van deze unieke 

sfeer, en deel te nemen aan één van de 

teams. Ook willen we graag een 

‘patiëntenadviesraad’ oprichten voor dit 

evenement, om zo de verschillende teams 

tips te geven om patiëntgericht te innoveren. 

De toegang tot dit evenement is gratis voor 

patiënten en patiëntenorganisaties. Meer 

informatie kan je vinden via 

https://hackbelgiumlabs.be/hack-healthcare/

en vanuit Roche ondersteunen we je graag 

met al je vragen rond deelname!”  

Volgende stappen
Valerie Storms, Patient Engagement Manager, Roche BeLux

“Het is belangrijk voor 

Roche om samen te werken 

met patiënten als partners 

bij alles wat we doen”

Valerie Storms, Patient 

Engagement Manager,          

Roche BeLux

BeLux EEPO wordt gefinancierd

en georganiseerd door 
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“Graag bedanken we alle deelnemers 

vanuit de verschillende 

patiëntenorganisaties voor hun 

waardevolle bijdragen. We kijken er 

naar uit verder in dialoog te gaan!”

Anna-Maria Heuchel-Reinig

Managing Director, Roche Diagnostics,    

Belgium

PHC is een concept bestaande uit verschillende 

niveaus waarbij het stellen van een correcte 

diagnose cruciaal is om beter inzicht te krijgen in 

de aandoening en voor een doeltreffende 

behandeling. 

Digitale medische testen, oplossingen en diensten 

bieden zekerheid, ondersteunen beslissingsname 

en leiden tot betere resultaten. Het sequencen van 

het genoom van tumoren biedt bijvoorbeeld 

toegang tot gerichte kankerbehandelingen en 

toekomstige ontwikkeling van gerichte medicijnen. 

Digitale diagnostiek helpt clinici om betere en 

snellere behandelbeslissingen te nemen.

We geloven sterk in de kracht van samenwerking 

met patiëntenorganisaties, het aangaan van 

dialoog en samen verder groeien. Samen kunnen 

we op verschillende manieren het verschil maken.

Slotwoord

Samenwerken aan de 

gezondheidszorg van de toekomst  

Anna-Maria Heuchel-Reinig, Managing Director, 

Roche Diagnostics Belgium

De rol van patiëntenorganisaties 

Patiëntenorganisaties hebben altijd al een 

belangrijke rol gespeeld in het informeren en 

het helpen van patiënten. Ze spelen ook een 

cruciale rol bij het informeren van andere 

stakeholders, politici inbegrepen, om ervoor te 

zorgen dat patiënten de juiste behandeling op 

het juiste ogenblik krijgen. 

Omdat PHC een nieuw paradigma is waarbij 

wetenschappelijke vooruitgang omgezet wordt 

in doelgerichte therapieën om de zorg te 

optimaliseren, moeten er heel wat inspanningen 

geleverd worden op het vlak van educatie. 

Patiëntenorganisaties zijn pioniers in het begrip 

en de appreciatie van PHC en dus uitstekend 

geplaatst daar toe bij te dragen. 
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Gepersonaliseerde gezondheidszorg -

‘Personalised Healthcare (PHC)’: het 

toedienen van de juiste behandeling aan de 

juiste patiënt op het juiste moment.

PHC is gebaseerd op de vaststelling dat patiënten met 

dezelfde diagnose op verschillende manieren kunnen 

reageren op eenzelfde behandeling. 

Moderne diagnostische tools leiden tot een beter begrip 

van de oorzaak van ziekten en dat leidt op zijn beurt tot 

de mogelijkheid om de behandeling beter aan te passen 

aan de noden van patiënten, bijvoorbeeld door ze in te 

delen in subgroepen van responders, om de kans op het 

welslagen van behandelingen te vergroten. 

PHC is een nieuw paradigma. Het gaat in de zorg niet 

langer om ‘one-size-fits all’-model, maar om een aanpak 

op maat van de patiënt die rekening houdt met het feit dat 

alle mensen -en dus ook alle patiënten- anders zijn en 

anders reageren. 

PHC kan de zorg beter, veiliger en doeltreffender maken. 

Woordenlijst

BeLux EEPO wordt gefinancierd

en georganiseerd door 


