
2021 was het startjaar voor het BeLux Experience Exchange for Patient Organisations (BEEPO), 
het lokale leer-en netwerkplatform dat Belgische en Luxemburgse patiëntenorganisaties 
samenbrengt om ervaringen en expertise uit te wisselen. Terugblikken op dat traject 
doen we bij Roche Belux met de warme vaststelling dat er op alle evenementen tientallen 
patiëntenorganisaties uit uiteenlopende ziektedomeinen aanwezig waren. 

Dit zorgde voor rijke, inspirerende interacties. Samen met de patiëntenorganisaties en andere 
stakeholders gingen we dieper in op lokale uitdagingen en kansen. Ook werden de eerste 
stappen gezet naar concrete initiatieven om de gezondheidszorg te transformeren ten voordele 
van de patiënt. 

2021, EEN SUCCESVOL KICK-OFF JAAR

WAT BRENGT BEEPO IN 2022?  

1     Inspireren in maart: verkenning van gemeenschappelijke 
doelstellingen en identificatie werkthema’s. 

2  Leren in juli: uitdieping van de noden en opportuniteiten op het vlak van 
digitale gezondheidsapplicaties, klinische studies, Real World Data en het 
versterken van de patiëntenstem in het beleid en de zorg.  

3  Eerste impact creëren in december: delen van de bevindingen van het afgelopen 
jaar met de ganse BEEPO-community en eerste co-creatiestappen. 

De belangrijkste inzichten uit de BEEPO 2021 editie leest u op de volgende pagina’s.  
Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wil u uw suggesties delen? 
Mail ons op brussels.beepo@ roche.com

Inspiratie- en kennissessies, netwerking 
en co-creatie van concrete oplossingen

Tijdens de slotsessie hebben de deelnemende patiëntenorganisaties aangegeven op welke thema’s en 
initiatieven zij tijdens het BEEPO-vervolgtraject willen inzetten. 2022 wordt het jaar waarin we samen met 
een toegewijde groep van patiëntenorganisaties en stakeholders in werksessies concrete oplossingen 
zullen co-creëren.

Vanuit Roche nemen we daarbij de rol van facilitator en verbinder op om patiëntgestuurde innovatie te 
versnellen. Dit staat alvast op de agenda: 

IEEPO – “Action for change: 
transforming healthcare together” 
21 MAART tot 23 MAART  

Welke acties zijn nodig om een duurzamere, 
humanere gezondheidszorg op te bouwen en welke 
rol kunnen patiëntenorganisaties hierin spelen? 
Ga samen met patiëntenorganisaties, bedrijven 
en gezondheidsexperten van over de hele wereld 
virtueel in gesprek tijdens het eerste internationale 
IEEPO-evenement van 2022.

BEEPO –  “Werksessie portaal 
voor klinische proeven (Patient Centrics)” 
17 MEI  

Welke vooruitgang werd er geboekt sinds de 
voorstelling van het prototype in december? In deze 
werksessie krijgt u de laatste stand van zaken en kan 
u mee het portaal verder vormgeven. Kom ook te 
weten hoe u als patiëntenorganisatie kan profiteren 
van zo’n portaal. Wij hopen terug uw waardevolle 
input te horen! 

Het Belux Experience Exchange for Patient Organisations (BEEPO) is een leer- en netwerkplatform voor en door patiëntenorganisaties. Het brengt Belgische en Luxemburgse patiëntenorganisaties samen om ervaringen, 
kennis en optimale werkmethoden uit te wisselen en samen lokale uitdagingen en kansen aan te grijpen. BEEPO wordt gesponsord door Roche en georganiseerd in samenwerking met patiëntenorganisaties en patiëntexperten. BEEPO wordt georganiseerd door

Updates over andere BEEPO-sessies in de komende maanden!  

BEEPO-rapport
Slotsessie DEC.2021

In 2021 hebben we samen met de hele BEEPO-community mooie stappen 
gezet. Dat nagenoeg 80 procent van de deelnemers het BEEPO-netwerk 
ook zou aanraden aan collega’s en 9 op 10 deelnemers verder betrokken 
wil blijven, sterkt ons in ons geloof dat patiëntenorganisaties een cruciale 
partner zijn in het vormgeven van de zorg van de toekomst. We zijn 
dankbaar voor de fijne samenwerking en ook in 2022 zullen we verder 
inzetten op patiëntgestuurde zorginnovatie.

We zien veel enthousiasme bij de deelnemers voor een portaal 
voor klinische studies op maat van de patiënt. Vandaag ligt 
er mede dankzij de input van de BEEPO-gemeenschap een 
prototype op tafel. In 2022 zullen we ook andere stakeholders 
zoals de autoriteiten en onderzoekers mee aan boord nemen.
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Valerie STORMS
Patient Engagement 
Manager, Roche Belux

Katrien SLAGMULDER
Country Study Manager, 
Roche Belux



Bewustmaking rond klinische studies
BEEPO-inspiratie en co-creatiesessie met patiëntenorganisaties DEC.2021

België is één van de koplopers op het gebied van klinische studies. Toch vinden veel patiënten de weg 
niet naar studies die voor hen interessant zouden kunnen zijn. Sensibilisering is cruciaal, want klinische 
studies geven patiënten versnelde toegang tot innovatieve behandelingen. Patiënten informeren vergt 
echter veel tijd en middelen. Aangezien patiëntenorganisaties vaak overbelast zijn, verwelkomen ze 
extra steun. In deze werksessie doken we in deze uitdaging en cro-creëerden we concrete oplossingen 
samen met andere stakeholders zoals pharma.be, Patient Centrics en het FAGG.

INSPIRATIESESSIES

Hoe dragen patiëntenorganisaties en patiënt- 
experts bij tot het ontwerp, de regelgeving en 
de bewustmaking rond klinische studies?
Patiëntenorganisaties spelen een sleutelrol bij de 
bewustmaking rond klinische studies...
Als eerste bron van kennis verstrekken zij algemene 
informatie aan patiënten over klinische studies. Ook 
verwijzen zij patiënten door naar hun behandelende arts die 
verder kan beoordelen of zij in aanmerking komen voor een 
specifieke klinische studie

…en bij de co-creatie van klinische studies 
Patiëntenorganisaties vormen ook een uitstekende vijver 
om patiëntexperts te werven die mee klinische studies 
kunnen co-creëren. Deze selecte groep van opgeleide 
patiënten kan onder meer het perspectief van de patiënt 
onder de aandacht brengen in adviesorganen. Ook kan 
hij of zij verzekeren dat uitkomsten van studies relevant 
zijn voor patiënten en waken over de duidelijkheid van 
communicatiemateriaal.

ONTWERP OPSTELLING TIJDENS 
DE PROEF

ANALYSE & 
COMMUNICATIE

REGELGEVING

Erik BRIERS
Vice-Voorzitter Europese 
Prostaatkanker Coalitie 
(Europa Uomo) en 
Vice-Voorzitter Us Too België

 38 % Verstrekt zelf informatie

 44% Verwijst door naar een arts

 13 % Verwijst door naar online informatie

 6 % Niet van toepassing

Wat doen patiëntenorganisaties als patiënten 
vragen om meer informatie over klinisch onderzoek?

Elke STIENISSEN
Voorzitter Lymfklierkanker 
Vereniging Vlaanderen vzw en 
chair BHS patient committee

Patiëntexperts vinden, een uitdaging!
Input van patiënten is essentieel. Maar we mogen niet onderschatten 
hoeveel werk patiëntenorganisaties hebben en hoe weinig patiënten 
zich vrijwillig aanbieden om zo’n rol als patiëntexpert op zich 
te nemen. Dit vraagt al om een professionele organisatie.

Wilt u geïnspireerd worden door hoe het Patient Expert Center oplossingen biedt voor deze uitdaging?  
Bekijk dan zeker onze sessies over 'Een sterkere stem voor de patiënt'.

Nathalie LAMBOT
Klinische studies - 
Regulatory Affairs -  
pharma.be

van de deelnemende patiëntenorganisaties 
krijgt vragen over klinische studies73 % kan ondersteuning gebruiken bij het 

voorzien van informatie over klinische studies55 %

De relatie tussen patiëntenorganisaties en sponsors van klinische 
proeven is belangrijk voor het uitwisselen van informatie over 
klinische studies. Dit moet echter gebeuren binnen een strikt kader. 
Daarom zijn duidelijke richtlijnen nodig in België.

Het Belux Experience Exchange for Patient Organisations (BEEPO) is een leer- en netwerkplatform voor en door patiëntenorganisaties. Het brengt Belgische en Luxemburgse patiëntenorganisaties samen om ervaringen, 
kennis en optimale werkmethoden uit te wisselen en samen lokale uitdagingen en kansen aan te grijpen. BEEPO wordt gesponsord door Roche en georganiseerd in samenwerking met patiëntenorganisaties en patiëntexperten. BEEPO wordt georganiseerd door

Meer weten? Contacteer ons op brussels.beepo@roche.com

Wat patiëntenorganisaties belangrijk vinden

 Volledige informatie  
 (bijwerkingen, kosten, alternatieven,...) 

 Omvat alle proeven  
(industrie, academisch,...) 

 Bouwt voort op bestaande initiatieven  
(vb. clinicaltrials.gov) 

 Informatie in de moedertaal  
(niet alleen Engels!) 

 Buy-in van andere stakeholders

 Toegankelijk taalgebruik vrij van vakjargon  
(opleiden farma en onderzoekers!) 

 Efficiënt operationeel model  
(duidelijke rollen en verantwoordelijkheden 
tussen stakeholders)

 Gebruik maken van bestaande documenten 
(hergebruik protocol en samenvatting van farma?)

CO-CREATIE VAN CONCRETE OPLOSSINGEN

Het eerste prototype van een neutraal 
portaal om patiënten en zorgverleners 
over klinische studies te informeren.

Mitchell SILVA 
CEO Patient Centrics

Een patiëntvriendelijk, neutraal 
platform voor klinische studies

› Algemene informatie over klinische studies 
(wat is een klinische proef, voordelen, risico's, ...) 
• Bevat visuele uitlegvideo's, quiz, ... 

› Match-making databank met studies die relevant 
zijn voor de patiënt  
• Gebaseerd op meerdere bestaande databases 

zoals EudraCT en Clinicaltrials.gov
• Toegankelijke informatie en samenvatting van 

studies in het Nederlands, Frans en Duits 

› Mogelijkheid om in te bedden in de website 
van patiëntenorganisatie 
• Alleen relevante studies zichtbaar
• Automatisch beheerd en bijgewerkt (geen werk 

voor patiëntenorganisatie)

Kwalitatieve feedback van 7 
patiëntenorganisaties die het 
prototype hebben getest

van de patiëntenorganisaties heeft 
interesse in de integratie van de 
portaalsite in hun website

wordt graag verder betrokken bij het 
co-creatieproces van het portaal voor 
klinische studies door Patient Centrics

100 %
70 %

DoktersIndustrie

Overheid Onderzoekers

Ziekenhuizen en 
referentiecentra

Patiënten-
gemeenschap

1  Doorgronden van het wettelijke, 
technische, ethische... kader voor 
een dergelijk portaal in België. 

2  Aligneren van alle stakeholders met 
betrekking tot verwachtingen, vereisten, 
rollen en verantwoordelijkheden.

3 Co-creatie 
met de BEEPO-gemeenschap.

NEXT STEPS
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Een sterkere stem voor de patiënt  
BEEPO-inspiratiesessie met patiëntenorganisaties DEC.2021

Patiëntenorganisaties spelen een cruciale rol in het gezondheidsecosysteem door patiënten 
ook buiten de medische zorg te ondersteunen en de collectieve intelligentie van hun patiënten 
onder de aandacht te brengen. In hun samenwerking met ziekenhuizen, universiteiten, het 
bedrijfsleven en overheden maken zij de gezondheidszorg effectiever en efficiënter. Door 
daarbij een beroep te kunnen doen op patiëntexperten die opgeleid zijn om namens de hele 
patiëntengemeenschap advies te geven, kunnen patiëntenorganisaties meer gewicht in de 
schaal leggen en meer vorm geven aan de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid.

In deze sessie maken we kennis met het Patient Expert Center (PEC) dat patiëntexperten 
opleidt, en laten we ons inspireren door ReumaNets succesverhaal met patiëntexperts.

VERBINDING MET EXPERTISECENTRA

Maak kennis met het Patient 
Expert Center 

Wat is een patiëntexpert? 
Een patiënt die getraind is in ons gezondheidsecosysteem, 
evenals in een specifiek ziektedomein, die namens de hele 
patiëntengemeenschap kan spreken .

Wat is de rol van een patiëntexpert? 

Als expert in zijn of haar ziektedomein, levert de 
patiëntexpert advies en diensten die van hoge waarde zijn 
voor de verbetering van het hele systeem. Zo verzekeren 
ze betere resultaten, een hogere levenskwaliteit en 
meerwaarde voor patiënten. 

België scoort nog steeds zwak in het betrekken van de stem van de 
patiënt in besluitvormingsprocessen. Het is de missie van het Patient 
Expert Center om patiënten in staat te stellen om een gelijkwaardige 
partner te zijn en om de interactie met andere stakeholders te 
faciliteren zodat patiënten hun plaats aan de tafel kunnen opeisen 
en het perspectief van de patiënten geïntegreerd wordt in discussies.”

Stefan GIJSSELS
Voorzitter, Patient Expert Center

Begeleiding van patiënten 
en hun familie rond 
bestaande diensten, hulp 
bij de  voorbereiding van 
doktersbezoeken,... 

Vormgeven aan het 
gezondheidsbeleid door deel 
te nemen aan adviesraden 
of rondetafelgesprekken

Samenwerking met 
ziekenhuizen om het traject 
van patiënten te verbeteren, 
recent gediagnosticeerde 
patiënten te informeren, etc. 

Co-creatie met de 
industrie in de ontwikkeling 
van doeltreffende 
geneesmiddelen en 
diensten, proeven, etc. 

van de deelnemende patiënten-
organisaties had geen duidelijk 
beeld van wat een patiëntex-
pert is en hoe deze te vormen

54 %

van de deelnemende 
patiëntenorganisaties  
is na afloop van de BEEPO-
sessie overtuigd van de impact 
van patiëntexperten    

91 %

Hoe word je een patiëntex-
pert via PEC-training? 

› Online opleidingsprogramma van 4 maanden 
  (2u/week, inclusief video's en tests)

› Selectieprocedure van kandidaat-patiënten door 
patiëntenorganisaties 

› Algemene cursussen over het 
gezondheidssysteem, het terugbetalingsproces, 
ethiek en regelgeving, alsook een ziekte-specifieke 
opleiding 

› Certificaat na succesvolle afronding 

INSPIRATIESESSIES

Patiëntexperts vergroten de groep van vrijwilligers waarop 
patiëntenorganisaties beroep kunnen doen. Zij kunnen specifieke 
taken op zich nemen zonder de verantwoordelijkheid van een 
bestuurslid te dragen. Als prettig bijeffect stellen we wel vast dat 
wie eenmaal patiëntexpert is geworden, sneller de stap maakt om 
ook bestuurslid te worden.

Nele CAEYERS
Communicatie Manager, 
ReumaNet

ReumaNets succesverhaal met patiëntexperts

Succesfactoren voor het in de prak-
tijk brengen van patiëntexperts

 Een toegewijde coördinator om vlot projectbeheer te garanderen  
› beoordeelt binnenkomende projectaanvragen van partners  
› koppelt projecten aan patiëntexperts 
  op basis van zowel aandoening als expertise  
› volgt de lopende projecten op 

 Contracten en verloning zorgen voor 
duidelijke afspraken en een eerlijke vergoeding    
› de partner betaalt de patiëntenorganisatie voor geleverde diensten  
› de patiëntexpert wordt gedekt en betaald door de patiënten- 
  organisatie volgens de Belgische wet op het vrijwilligerswerk  

 Evaluatie 
› door zowel de partner als de patiëntexpert 
  om waardevolle feedback mee te nemen

ReumaNet’s traject  

› De eerste 
patiëntenorganisatie die 
een trainingsprogramma 
in reumatologie 
ontwikkelde en opzette in 
samenwerking met het PEC 

› telt vandaag 50 actieve 
patiëntexperten 

› Ondersteuning van 
50+ projecten in 2021, 
van podcasts tot het 
testen van apps  

Het Belux Experience Exchange for Patient Organisations (BEEPO) is een leer- en netwerkplatform voor en door patiëntenorganisaties. Het brengt Belgische en Luxemburgse patiëntenorganisaties samen om ervaringen, 
kennis en optimale werkmethoden uit te wisselen en samen lokale uitdagingen en kansen aan te grijpen. BEEPO wordt gesponsord door Roche en georganiseerd in samenwerking met patiëntenorganisaties en patiëntexperten. BEEPO wordt georganiseerd door

Meer weten? Contacteer ons op brussels.beepo@roche.com

1  Samenwerken met de BEEPO-gemeenschap om patiëntenorganisaties te ondersteunen 
in het verwerven van middelen en vaardigheden, evenals voorzien in opleiding en inspiratie over 
onderwerpen die voor hen van belang zijn.

2  Samen met de BEEPO-gemeenschap verkennen hoe de stem van de patiëntexpert meer 
ingebed kan worden in gezondheidszorgprocessen en in de beleidsvorming.   

3 In samenwerking met het Patient Expert Center diensten ontwikkelen 
voor de industrie die steunen op patiëntenexpertise.

NEXT STEPS
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Real world data (RWD) zijn gezondheidsgegevens verzameld buiten de context van klinische studies. RWD 
geven inzicht in de gezondheid van de patiënt in het “dagdagelijkse leven” en maken een meer 
preventieve en gepersonaliseerde aanpak mogelijk. Deze data kunnen afkomstig zijn uit verschillende 
bronnen, zoals "elektronische patiëntendossiers", "ziekteregisters" of "gegevens die door patiënten zelf 
zijn gegenereerd", bijvoorbeeld via een mobiel toestel.
Tijdens de sessie benadrukten patiëntenorganisaties dat deze door patiënten gegenereerde 
gegevens klinische data moeten aanvullen en gezondheidsbeslissingen op alle niveaus moeten 
sturen. Om de toegang tot en het delen van gegevens veilig te stellen, moeten alle belanghebbenden 
samenwerken om:
1) patiënten te sensibiliseren en hen vertrouwen te geven zodat ze hun gezondheidsgegevens delen 
2) "door de patiënt gegenereerde" gegevens te valoriseren en te integreren in de besluitvorming over 
de gezondheidszorg en 3) ervoor te zorgen dat het kader en de infrastructuur aanwezig zijn om RWD te 
verzamelen en er toegang toe te hebben. 

1. VOORLICHTEN EN EMPOWEREN VAN PATIËNTEN
›››  Patiënten moeten beter worden voorgelicht en het nodige vertrouwen krijgen zodat ze weloverwogen 

beslissingen kunnen nemen over hoe en met wie zij hun gezondheidsgegevens willen delen.

Hoe kan volgens de patiëntenorganisaties 
vertrouwen worden opgebouwd?

Het belang onderstrepen van de waarde van deze data, niet 
alleen voor het verbeteren van de eigen gezondheid maar ook voor 
onderzoek 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, en de patiënt 
uiteindelijk laten weten welke inzichten uit deze data zijn gekomen. 

Patiënten informeren over hun rechten als datadonor (zoals onder 
meer uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
kortweg GDPR) en ze empoweren om meer controle te hebben over 
hun gezondheidsgegevens in de toekomst (bv. We Are platform).

van de patiëntenorganisaties 
vindt dat patiënten het 
moeilijk hebben om hun 
gezondheidsgegevens 
terug te vinden

80 %

zegt dat patiënten weinig 
weten over hun rechten 
op het gebied van 
gezondheidsgegevens en er 
graag meer over willen weten

78 %

Real World Data
BEEPO-inspiratiesessie met patiëntenorganisaties DEC.2021

2. VALORISEREN EN INTEGREREN VAN PATIËNT GEGENEREERDE GEGEVENS
››› Er is een mentaliteits- en cultuurverandering nodig om patiënt gegenereerde gegevens te verzamelen en 
te integreren op het niveau van de individuele zorg, de organisatie van de zorg en de beleidsvorming.

Wat zijn patiënt gegenereerde gegevens?

Gegevens die worden gecreëerd, geregistreerd of 
verzameld door of van patiënten met behulp van mobiele 
toepassingen, sensortechnologieën en vragenlijsten. 
Ze leveren belangrijke informatie op over hoe het met 
een patiënt gaat tussen medische bezoeken door. 
Keuzes in levensstijl - Symptomen en bijwerkingen - Biometrische 
gegevens (bloeddrukmeting thuis, bloedglucosemetingen) - 
Medicatietrouw - Enquêtes over levenskwaliteit - Zorgervaringen

Wat zijn de voordelen van het aanvullen van medische 
gegevens met door de patiënt gegenereerde gegevens?

Meer gepersonaliseerde en waarde-
gedreven gezondheidszorg

Exhaustievere evaluatie van 
therapieën en zorgtrajecten

Meer aandacht voor preventie

3. SAMENWERKEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT REAL WORLD DATA

››› Zorgen voor een duidelijk kader van data governance, een performante infrastructuur op basis van het FAIR-
principe (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) en voldoende (financiële) steun van de overheid. 
Uiteindelijk moeten patiënten en burgers de vrijheid hebben om te kiezen waar hun gegevens zich bevinden en 
wie er toegang toe krijgt.

Mensen met Cystic Fibrosis moeten het voortouw nemen bij het 
bepalen welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden 
gedeeld. Hun gegevens moeten worden gebruikt om hun relatie 
met hun zorgteam te verbeteren, hun resultaten te optimaliseren 
en ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot behandelingen die 
hun leven echt ten goede komen.

Elise LAMMERTYN
Hoofd onderzoek, CF 
Europe en wetenschappelijk 
medewerker Mucovereniging

Het Health Data Authority-initiatief heeft tot doel verschillende 
bestaande dataplatformen te koppelen en hun gebruik te 
vereenvoudigen. Vandaag de dag moet je een expert zijn om deze 
platformen te begrijpen.

Hans CONSTANDT
Expert op het gebied van 
digitale gezondheid

Wat houdt patiëntenorganisaties 
tegen om het potentieel van 
gezondheidsgegevens te benutten?

› Patiëntenorganisaties hebben niet gemakkelijk 
toegang tot gezondheidsgegevens voor secundair 
gebruik - gegevens zijn verspreid over datasilo’s en zijn 
niet gestandaardiseerd.

› Patiëntenorganisaties hebben te weinig 
middelen om een infrastructuur op te zetten 
waarmee zij zelf gemakkelijk gegevens 
kunnen verzamelen en gebruiken.

› Patiëntenorganisaties worden vandaag nog 
niet voldoende gehoord in het debat rond 
gezondheidsgegevens.

Eerste stappen naar een duidelijk kader 
voor gegevensbeheer in België

In België zijn de 
gezondheidsautoriteiten 
bezig met het opzetten 
van een Belgische 
Health Data Authority 
(HDA) die de toegang 
tot gezondheids(zorg)
gegevens voor professionals, 
onderzoekers en 
patiëntenorganisaties 
moet automatiseren en 
vereenvoudigen. 

1 Samenwerken met de BEEPO-gemeenschap om de kennis 
van patiënten over gezondheidsgegevens te vergroten.

2 Nadenken over de manier waarop gezondheidsinformatie verzameld en gedeeld kan worden, hoe 
patiënten controle over hun gegevens kunnen behouden en hoe deze gegevens patiënten tot nut kunnen zijn.

3 De BEEPO-gemeenschap versterken en inspireren over hoe patiëntengegevens 
te verzamelen om de zorg te verbeteren en belangenbehartiging te ondersteunen.

NEXT STEPS

Het Belux Experience Exchange for Patient Organisations (BEEPO) is een leer- en netwerkplatform voor en door patiëntenorganisaties. Het brengt Belgische en Luxemburgse patiëntenorganisaties samen om ervaringen, 
kennis en optimale werkmethoden uit te wisselen en samen lokale uitdagingen en kansen aan te grijpen. BEEPO wordt gesponsord door Roche en georganiseerd in samenwerking met patiëntenorganisaties en patiëntexperten. BEEPO wordt georganiseerd door

Meer weten? Contacteer ons op brussels.beepo@roche.com
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Graag tot binnenkort
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