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‘DAN WORDT HET EVEN ZWART’

Xander van Ruissen is 42 jaar, consultant bij ingenieursbureau 
Royal HaskoningDHV en fanatiek tennisspeler, als hij een boodschap krijgt 
die zijn leven verandert. “Na een lange tenniswedstrijd in de zon ging ik op 
een bankje zitten. Mijn duim ging alle kanten op. Ik dacht dat een zenuw in 
mijn nek bekneld zat.” Xanders huisarts vertrouwt het niet en stuurt hem 
door naar het ziekenhuis. Daar stelt een neuroloog de diagnose: het is de 
ziekte van Parkinson. “Nou, dan wordt het even zwart. Je bent 42 jaar. Daar 
zit je dan met je vrouw en je dochtertje.”  

Xander is niet de enige die relatief vroeg in zijn leven de diagnose ziekte van 
Parkinson te verwerken krijgt. In Nederland leven ongeveer 50.000 mensen 
met deze ziekte, waarvan 10% (ca. 5000) jonger is dan 55 jaar. Veertigers, 
dertigers, zelfs twintigers. Hoewel de ziekte op het leven van iedere patiënt 
grote impact heeft, is de impact bij jonge mensen wezenlijk anders dan bij 
ouderen. Zij zijn vaak nog werkzaam, hebben (soms thuiswonende) kinderen 
en hebben nog een heel leven voor zich. Van de een op andere dag wijzigt 
het perspectief op dat leven. ‘Het raakt aan een heleboel dingen’, zegt Xander. 
‘Gezin, sociaal leven, vriendenkring, hobby’s die je minder makkelijk of 
helemaal niet meer kan doen. Je maakt je zorgen over je financiële toekomst 
en je toekomst als gezin. De onzekerheid is gigantisch.’ De omgeving weet het 
wel, maar ziet het lang niet altijd aan iemand, waardoor het ook weer vergeten 
wordt. Het is moeilijk invoelbaar wat de ziekte met iemand doet. Dat maakt 
eenzaam. 

Wat is de ziekte van Parkinson?

Parkinson is een hersenaandoening, waarbij 
cellen beschadigen die nodig zijn om soepel te 
bewegen. De ziekte is progressief en chronisch. 
Dit betekent dat de klachten geleidelijk erger 
worden en er geen genezing mogelijk is. 
Behandelen kan wel. De manier waarop de 
ziekte zich uit verschilt per persoon. In de 
kern veroorzaakte de ziekte traagheid, stijfheid 
en beven. Dat kan zich uiten in een kriebelig 
handschrift, monotone en zachte spraak, 
maskergelaat, slepende voeten. 

Daarnaast zijn er non-motorische symptomen 
zoals vermoeidheid, slaapproblemen, constipatie, 
depressiviteit, verlies van reuk en veranderende 
seksualiteit. Ook komt dementie vaker voor 
bij mensen die leven met de ziekte van 
Parkinson. De symptomen nemen geleidelijk 
in aantal en intensiteit toe. Dat leidt tot 
gedragsveranderingen, communicatieproblemen 
en verminderd functioneren en kan daardoor 
behoorlijke van invloed zijn op iemands kwaliteit 
van leven.
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DE MENS WORDT DE ZIEKTE
Enige tijd na het moment van diagnose zit Xander op de poli voor zijn 
eerste consult. ‘Waar heb je het meest last van?’, vraagt zijn neuroloog. 
Xander vertelt hoe hij in de knoop raakt op zijn werk. Dat hij bang is in een 
afkeuringsprocedure terecht te komen. Hij vertelt dat hij bij zijn schoonvader 
heeft gezien hoe geïsoleerd je door ziekte kan raken. Dat wil hij niet, maar 
hij mist ook een klankbord waar hij terecht kan. En dan de wijze waarop alles 
georganiseerd is. ‘Overal zijn andere loketten voor’. Zijn neuroloog hoort hem 
aan en zegt: ‘Ik bedoel eigenlijk fysiek. Daarvoor moet je bij mij zijn’.   

In de spreekkamer op de polikliniek ligt de nadruk vaak op het ziektebeeld 
en de symptomen in plaats van de mens die de ziekte heeft. In de korte tijd 
die een arts of verpleegkundige voor een consult ter beschikking heeft, moet 
ook het fysieke onderzoek en de bijbehorende vragenlijst worden afgevinkt. 
Daarmee verschuift de persoon om wie het gaat met zijn of haar wensen en 
behoeften al snel naar de achtergrond en komt de nadruk te liggen op het 
medische in plaats van menselijke perspectief. 

Dat komt niet alleen door de verantwoording en tijdsdruk die het complexe 
zorgstelsel met zich meebrengt. Ook een geïnstitutionaliseerde denkwijze 
speelt een rol. Met het krijgen van een ziekte of aandoening, voelen patiënten 
zich spontaan gedevalueerd. Een jonge, ambitieuze persoon met gezin en baan 
wordt in één klap alleen gezien als hulpbehoevende. May, een getalenteerde 
binnenhuisarchitecte van 44 jaar ondervond het aan den lijve toen bij haar de 
diagnose ziekte van Parkinson werd gesteld: ‘Dames, kijk maar eens goed’, zei 
haar neuroloog tegen zijn stagiaires, ‘zo ziet een parkinsonpatiënt er nou uit!’ 
Kennis, ervaring, karaktereigenschappen, wapenfeiten en zelfs denkcapaciteit 
verdwijnen naar de achtergrond. Daarvoor in de plaats komt dat ene: de ziekte. 

Naast persoonlijke gevolgen heeft deze nauwe blik ook maatschappelijke 
gevolgen. Mensen krijgen niet de ondersteuning die aansluit bij hun leven en 
levensbehoeften. Bij gebrek aan goede begeleiding van zowel werknemer als 
werkgever kunnen patiënten bijvoorbeeld steeds minder makkelijk meedraaien 
op hun werk, wat leidt tot uitval of voortijdige afkeuring. Zo wordt vroegtijdig 
een beroep gedaan op de zorg, met alle bijkomende kosten, terwijl waardevol 
(sociaal) kapitaal blijft liggen. 

DE OMSLAG: VAN MEDISCH NAAR MENSELIJK PERSPECTIEF
In 2014 telde Nederland 5.3 miljoen mensen met een chronische ziekte, 
waarvan 2.3 miljoen binnen de potentiële beroepsbevolking (tussen de 15 
en de 65 jaar). Dat is 1 op de 5 mensen. Naar verwachting zal dat aantal in 
de toekomst alleen maar stijgen. Met die toename in het verschiet en een 
zorgstelsel dat kampt met oplopende kosten en een groeiend tekort aan 
personeel, staan we als maatschappij voor de opgave om mensen met een 
chronische ziekte te ondersteunen om langer op een passende manier mee 
te kunnen doen in de samenleving. Dat vraagt een omslag in denkwijze. Van 
medisch naar menselijk perspectief. Van praten over de ziekte naar praten over 
het leven. Het leven met een chronische ziekte. 

‘Dames, kijk maar eens goed’, zei haar 
neuroloog tegen zijn stagiaires, ‘zo ziet 
een parkinsonpatient er nou uit!’
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SYMPTOMEN ZIJN DE KLEINSTE ZORG 
Op zaterdag 13 september 2014 deed een team van het Radboudumc mee met 
‘Boogies Extreme’, een fietstocht om letterlijk te trappen tegen parkinson. In de 
voorlinie: patiënten, zorgprofessionals en bestuurders; een team samengesteld 
door Bart Post, de neuroloog van Xanders eerste consult. Ook Xander fietste 
mee. Tijdens de tocht spraken zij over de impact van de diagnose op Xanders 
leven. Thuisgekomen pakte Xander de pen op en bracht samen met zijn vrouw 
alle facetten van hun leven in kaart waarop de ziekte invloed had.  

Voor Bart was hun tekening een eyeopener. De klinische ziekteverschijnselen 
vormden het kleinste blaadje. ‘Dat is waar we als artsen tot nu toe alleen 
naar kijken. En aan al die andere aspecten die het leven van iemand met een 
dergelijke ziekte raken gaan we voorbij. Terwijl die voor iemand als Xander het 
meest van belang zijn!’
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  B

EWEGING VANUIT DE KERN

PATIËNTEN IN DE LEAD VAN HUN EIGEN ZORG
Bart had inmiddels meer patiënten op zijn poli gezien die al jong de ziekte 
van Parkinson kregen en wilde die manier van kijken omdraaien. Hij wilde 
een polikliniek creëren, specifiek gericht op deze doelgroep. Een plek 
waar zij met hun vragen en behoeften terecht zouden kunnen. Waar ze 
persoonsgerichte zorg zouden ontvangen en in de lead zouden staan van hun 
eigen zorg. Bart kende Kern Konsult van verandertrajecten op de afdelingen 
eerstelijnsgeneeskunde en neurologie en vroeg de organisatie om eveneens de 
opzet van de poli te begeleiden. Zo kwam ik als procesbegeleider in beeld.

Marleen van Klingeren (1981) is als facilitator gespecialiseerd in 
het begeleiden van ontwikkeltrajecten in nauwe samenwerking 
met de ervaringsdeskundigen die daarvan profiteren. Kortom: voor en door de 
doelgroep. De afgelopen zes jaar paste ze haar aanpak niet alleen toe op verschillende 
afdelingen binnen het Radboudumc, maar ook daarbuiten in projecten met jongeren en 
vluchtelingen.  
Haar motto: ‘We kunnen veel meer voor elkaar betekenen wanneer we in 
gelijkwaardigheid onze kennis, ervaring en kwaliteiten bundelen.’

Het bouwen van een community voor 
mensgerichte zorg

In dit Whitepaper beschrijf ik het traject dat we doorlopen hebben om de zorg 
voor jonge parkinsonpatiënten te verbeteren, met het bouwen van wat ik een 
Community voor mensgerichte zorg noem. Een Community van patiënten, 
partners en zorgverleners, die het besef delen dat dit een gezamenlijke 
opgave vergt. Een Community waar patiënten, partners en zorgverleners 
nauw samenwerken en terecht kunnen voor vragen, kennis en uitwisseling van 
ervaringen. Ik leg uit hoe middels die Community de omslag van patiëntgericht 
naar mensgericht gerealiseerd kan worden. Ik illustreer hoe door die omslag 
patiënten langer functioneren en participeren, en minder vaak terugvallen op 
zorg doordat hun behoeften en leven uitgangspunt zijn in hun zorg. Dat ze hun 
leven als meer betekenisvol ervaren en zorgverleners meer werkplezier hebben 
door in de verbetering van de zorg te participeren. Hoe de drempel naar de 
zorg is verlaagd doordat zorgverleners en patiënten echt samen, in onderlinge 
gelijkwaardigheid, de zorg verbeteren. In dit paper beschrijf ik het model, de 
uitdagingen, hoe die zijn overwonnen en de kanteling die we teweeg hebben 
gebracht, met als doel te laten zien dat het kan, hoe het kan en om andere 
patiënten en zorgprofessionals te inspireren om hiermee aan de slag te gaan. 
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Om dit te kunnen doen, heb ik gebruik gemaakt van uitkomsten uit zowel een 
schriftelijke evaluatie als een evaluatiebijeenkomst van het verandertraject. Ik 
heb interviews laten houden met een aantal nauw betrokkenen: coördinatrice 
van het traject Marte van den Bosch, ervaringsdeskundige en kernteamlid 
Xander Ruissen, verpleegkundig specialiste en projectteam-leider Jacqueline 
Deenen en Karin van Hengstum, projectteamlid en partner van Paul Verheij, 
ervaringsdeskundige en tevens projectteamlid. En natuurlijk heb ik gebruik 
gemaakt van mijn eigen observaties en ervaringen. Ook heb ik stukken uit een 
eerder artikel gebruikt, waarin neuroloog en initiatiefnemer Bart Post op mijn 
verzoek werd geïnterviewd door Guido van de Wiel.

 

 
ROUTEKAART
De opzet van een Community gaat volgens een eenvoudige route. Dit paper 
volgt de structuur van die route. Later in het paper vat ik het model als geheel 
nog eens samen in woord en beeld (p.19). 
Voor het bouwen is nodig:
• een kernteam;
• behoeften in beeld;
• een samenhangend concept;
• projectteams om de veranderingen te implementeren; 

Voor de voortgang en onderhoud zijn nodig:
• bijeenkomsten voor frisse input, om elkaar te blijven ontmoeten en nieuwe 

mensen te verwelkomen;
• onderhoud en doorontwikkeling van geleverde resultaten.

CO-CREËREN MET PATIËNTEN
Wanneer als belangrijk uitgangspunt geldt dat patiënten in de lead kunnen 
staan van hun eigen zorg, dan moeten ze ook een actieve rol spelen in het 
verbeterproces van hun eigen zorg. Het opzetten van de poli voor jonge 
mensen met de ziekte van Parkinson moest dan ook gebeuren in co-creatie 
met hen. Dat wil zeggen: structureel samenwerken, in alle stappen die je zet. 
Niet voor hen, maar met hen denken. Een vergevorderde samenwerking leek 
me daarom niet meer dan logisch. Maar in de zorg was dit nog niet eerder 
gedaan. 

https://www.kernkonsult.com/wp-content/uploads/2017/09/Pioniersportet-Bart-Post.pdf
https://www.kernkonsult.com/wp-content/uploads/2017/09/Pioniersportet-Bart-Post.pdf
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How to: het opzetten van een kernteam

• Ga niet van start zonder boegbeeld, iemand 
die ervan wakker ligt. Een kartrekker binnen 
de zorginstelling. Die tijd en mensen vrijmaakt 
en – zo nodig tegen de stroom in - voor de 
verandering gaat staan.

• Vind een coördinator; een sociale spil in 
het web die minstens 2 dagen per week 
beschikbaar is.

• Zorg dat van elke betrokken partij een 
vertegenwoordiger zitting heeft. Dat kan ook 
een fysiotherapeut, ergotherapeut, familielid, 
psycholoog zijn.

• Laat mensen plaatsnemen vanwege hun 
vaardigheden, hun denkvermogen of 
specifieke kennis. 

• Neem een (externe) professional in de hand 
als kwartiermaker en procesbegeleider, die de 
kanteling in beweging brengt, de basisprincipes 
hoedt en in de praktijk brengt en de expertise 
geleidelijk aan intern overdraagt, zodat het na 
een jaar zelfstandig kan draaien.

EEN KERNTEAM
Ik stelde voor een kernteam op te richten met leden van de belangrijkste betrokken 
partijen. Bart had de juiste mensen al om zich heen verzameld: Xander van Ruissen en 
Mark Douwma als vertegenwoordigers van patiënten, Marte van den Bosch als interne 
coördinator, Bart zelf als initiatiefnemer en de link naar het beleidsniveau en ik als 
externe professional. Doordat patiënten in het kernteam zitting hadden konden zij direct 
meebeslissen en het patiënt-perspectief vertolken. ‘Als lid van het kernteam heb ik me 
vooral beziggehouden met het bewaken van het belang van de patiënt’, vertelt Xander.
Mijn rol in het kernteam als externe professional was tweeledig: als kwartiermaker richtte 
ik het proces in en zette het mede in beweging. Maar Bart noemde mij ook wel het 
geweten, dat ervoor zorgde dat het denken vanuit de patiënt integreerde in het DNA 
(de intrinsieke cultuur en waarden) van het team. Ik coachte Marte en Bart daarin. ‘Wat 
helemaal in me is gaan zitten is dat je bij iedere beslissing die je in het kernteam neemt, 
het perspectief van de cliënt mee moet nemen. Vanuit de mens denken en niet vanuit het 
probleem’, vertelt Marte. 

Xander: ‘Alles verliep al direct heel 
anders dan normaal. Het werd een 
initiatief voor en door patiënten.’
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BEHOEFTEN IN BEELD
Naast het uitgangspunt om patiënten in de lead 
plaatsen, was het een voorwaarde dat de zorg moest 
aansluiten bij de steeds veranderende behoeften 
van mensen die leven met de ziekte van Parkinson. 
Dat vraagt écht luisteren. En dus is dat waar we 
begonnen; met werkelijk in gesprek gaan. 

Op 25 juni 2015 hing er een sfeer van anticipatie 
in de hal van Huize Heyendael, het kasteeltje naast 
het Radboudumc. In gespannen afwachting van 
de genodigden stonden de kernteamleden klaar 
voor ontvangst. 25 mensen hadden gereageerd op 
de uitnodiging om mee te praten over hun eigen 
zorg; patiënten, sommigen met hun partner, en 
zorgverleners. Opvallend veel mensen gaven aan 
te hebben getwijfeld om te komen. Ze zaten niet 
te wachten op een ontmoeting met lotgenoten. Te 
zien wat hen in de toekomst te wachten zou kunnen 
staan. Xander begrijpt dat wel: ‘De eerste keer dat 
ik 15 mensen zag van mijn leeftijd met dezelfde 
diagnose… dat was wel even een dingetje’. Maar de 
uitnodiging om mee te denken over de eigen zorg 
had bij de aanwezigen de doorslag gegeven.

In vier groepen van maximaal zes deelnemers 
gingen patiënten en zorgverleners met elkaar in 
dialoog, onder begeleiding van een gespreksleider, 
geflankeerd door een ‘luisteraar’. Die laatste mocht 
van mij enkel luisteren en opschrijven wat hij of zij 
hoorde. Deze rol was voor de meesten nieuw. ‘Als 
we vanuit ons DNA zeggen dat we echt in gesprek 
gaan en dat we jouw vraag en behoefte centraal 
stellen, dan moeten we natuurlijk in het contact niet 
voornamelijk gaan zenden en de ander proberen te 
overtuigen’, vertelt Marte hierover.

How to: behoeften  
in beeld brengen

• Stem de vorm en opzet van de 
bijeenkomst gezamenlijk af zodat 
deze aansluit op de behoeften van de 
deelnemers en de mogelijkheden van 
de patiënten als het gaat om mobiliteit, 
concentratievermogen en energie.

• Organiseer een sfeer en setting waarin 
je écht in gesprek kunt gaan: creëer een 
veilige bedding om het eigen verhaal te 
delen, bijvoorbeeld door de gesprekken te 
voeren in kleine groepjes, gespreksleiders 
te trainen in het begeleiden van 
een gelijkwaardige dialoog. Een 
gespreksmethodiek die dat belichaamt is 
die van de dialoog (http://leerwegdialoog.
nl/basiskennis-dialoog/)

• Zorg dat je de opbrengst goed borgt. 
Bijvoorbeeld door de luisteraars te laten 
notuleren wat is gezegd en op te schrijven 
wat hen opvalt.

• Zie en benader de patiënt als expert.

• Nodig mensen uit op hun 
ervaringsdeskundigheid, niet op 
lotgenotencontact.

• Nodig partners uit om in een aparte 
groep in gesprek te gaan. Apart van hun 
wederhelft hebben ze de ruimte om 
makkelijker over hun eigen dilemma’s in 
gesprek te gaan.

• Evalueer zo kort mogelijk na de 
bijeenkomst, dan liggen de ervaringen nog 
vers in het geheugen en leer je de beste 

lessen.

Zij en Bart hadden onder meer deze rol toebedeeld 
gekregen en ervoeren zowel de uitdaging om 
niet te reageren of interrumperen, als de kans om mensen de ruimte te bieden om 
echt hun verhaal te doen. Twee uur lang werd vol aandacht geluisterd naar elkaars 
ervaringen. ‘Het was erg indrukwekkend hoe open er over moeilijke onderwerpen 
werd gesproken’, vertelt Marte. 
 
De oogst van die dag was rijk. Er was een beeld ontstaan van wat goed ging en 
wat niet in het zorgaanbod voor deze doelgroep. We hadden een gezamenlijk 
gedragen prioritering van thema’s. Net zo belangrijk: deelnemers uitten het gevoel 
dat er voor het eerst écht naar hen geluisterd was. Tegen hun eigen verwachting 
in. Tenslotte ontstonden die dag de eerste vriendschappen en werden tussen een 
aantal patiënten die zelfstandig ondernemer waren zelfs plannen gesmeed voor een 
nieuwe onderneming. Het ontmoeten van andere mensen die in hetzelfde schuitje 
zitten was bijvangst, maar bleek zowel voor patiënten als partners van enorme 
waarde te zijn. 

http://leerwegdialoog.nl/basiskennis-dialoog/
http://leerwegdialoog.nl/basiskennis-dialoog/
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AANSPREKENDE NAAM
Nu het traject van start was, had het ook een naam nodig. Iets herkenbaars, 
passend bij de doelgroep. Inmiddels was bij ParC, de parkinsonpoli van het 
Radboudumc, bekend geworden dat we bezig waren met iets voor de jonge 
patiëntengroep. Geregeld kregen we van patiënten en polimedewerkers 
de vraag: ‘Hoe oud is ‘jong’?’ Kan ik/mijn patiënt ook nog meedoen?’ We 
bespraken in het kernteam dat ons doel tenslotte was de zorg beter te laten 
aansluiten bij de behoeften van mensen die nog middenin hun leven staan. Het 
ging dus meer om levensfase dan om leeftijd. LEvensfase AFhankelijke Support 
dus: LEAFS. De bloem van Xander sloot hier mooi bij aan. Het werd ons logo. 

Implementatie & uitbreiden van de 
community
 
SAMENHANGEND CONCEPT
Met de vraagstukken en behoeften in beeld, diepten patiënten en zorgverleners 
in kleine teams de hoofdthema’s nader uit. Het kernteam pakte al die input sa-
men en smeedde het tot een samenhangend concept. Daarmee was het denk-
proces afgerond en werd het tijd om over te gaan naar concreet definiëren 
en implementeren van zorgverbeteringen. We markeerden de overgang van 
concept naar implementatie in een tweede grote bijeenkomst.  Doel was het 
concept aan een grotere afspiegeling van de doelgroep te toetsen. Checken 
of we daarmee inderdaad de belangrijkste behoeften aan zorg en ondersteu-
ning dekten. En zowel mensen van het eerste uur, als nieuwe geïnteresseerden 
meenemen. Ik noemde dat ‘de community met aandacht uitbreiden’. 

VAN CONCEPT NAAR IMPLEMENTATIE
Met deze bijeenkomst werd voelbaar dat we in een nieuwe fase waren beland. 
De organisatie van dit event was al meer in de handen van het kernteam, 
dan in die van mij; de gasten werden door het hele kernteam ontvangen, 
Marte organiseerde de logistiek, van catering tot techniek en Mark en Xander 
presenteerden de plannen. Mijn rol was die van dagvoorzitter. Ook de 
opkomst en sfeer waren anders; ca. 40 mensen namen deel en een breed 
scala van betrokken partijen was vertegenwoordigd. Maatschappelijk werkers, 
ervaringsdeskundigen met hun partners, psychologen, verpleegkundigen, 
onderzoekers en neurologen.
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How to: Markeren van concept naar implementatie

• Van denken naar doen is altijd een spannende 
stap. In de denkfase is alles nog mogelijk. De 
implementatie vraagt dat er keuzes worden 
gemaakt. Markeer daarom de overgang van 
denken naar doen.

• Maak er een memorabel moment van, 
waarin het concept aan een breder gremium 
van betrokken partijen wordt getoetst, 
collectief de denkfase wordt afgesloten en de 
implementatiefase start.

• Vraag vertegenwoordigers van verschillende 
betrokken partijen naar hun kennis, kunde, 
talenten, geambieerde rol en beschikbare tijd.

• Stel vervolgens multidisciplinaire projectteams 
samen o.b.v. kennis, kunde, talent, 
enthousiasme, energie.

• Zorg als procesbegeleider in de aanloop naar 
de bijeenkomst dat alle onderdelen (zowel 
inhoud als vorm) met elkaar samenhangen 
en het DNA ademen en laat de organisatie, 
ontvangst en presentatie over aan de andere 
kernteamleden.

Aan zes ronde tafels, gesierd met bekladbaar tafelkleed en glaasjes waaruit 
gekleurde stiften puilden werden levendige gesprekken gevoerd, in steeds 
wisselende samenstelling. Mensen herkenden elkaar, de sfeer was ontspannen, 
intiem en informeel; al bij de start tikte iemand op mijn schouder en vroeg: 
‘Kan je even door de microfoon vragen wie er extra medicijnen bij zich heeft? 
Ik ben die van mij vergeten’. Het was merkbaar dat mensen LEAFS ervoeren 
als iets waar ze onderdeel van uitmaakten. ‘Ik ben dankbaar dat ik in contact 
ben gekomen met een groep mensen die zo gedreven en creatief is’, zei May, 
de ervaringsdeskundige die bij haar diagnose zo eenzijdig als patiënt was 
bestempeld. ‘De patiënt wordt bij LEAFS gezien als volwaardig gesprekspartner.’
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De rol van gesprekspartner ging over in de rol van samenwerkingspartner. 
Want als we zeiden dat we patiënten bij alles wilden betrekken, dan moesten 
we niet alleen samen denken, maar ook samen doen. We wilden weten wie op 
welke manier een rol kon en wilde spelen in de implementatie van de bedachte 
aanpassingen. De deelnemers kregen een vel papier met een print van Xanders 
bloem. In elk blaadje stond een vraag: Welke kennis & ervaring heb je? Wat 
is je talent? Waarvan krijg jij energie? En welke rol zou jij willen spelen in de 
implementatiefase? 
Het enthousiasme was overweldigend. Zonder enige moeite konden we vier 
projectteams samenstellen, met een goede verdeling van kennis & ervaring en 
van patiënten, partners en zorgverleners. 
  

Voor de projectteams concretiseerden we vier opdrachten, die sterk met elkaar 
samenhingen:
1. Het team Ladekast werd verzocht om (ervarings)kennis en informatie te 

verzamelen, ordenen en door medici te laten verifiëren, om dat vervolgens 
beschikbaar te maken als een online kennisbank - wat in de LEAFS-mond 
‘ladekast’ was gaan heten.

2. Het team Werk & Inkomen kreeg de opdracht informatiemateriaal op te 
stellen omtrent werk en mogelijke ondersteuning daarbij, bestemd voor de 
ladekast. Er moest ook een plan komen ter ondersteuning van de werknemer 
in loondienst en voor zelfstandigen.

3. Het team Persoonlijke Professional werd gevraagd een beeld te schetsen 
van de gewenste houding van en wijze waarop een persoonlijke coach een 
cliëntgesprek zou aan moeten gaan. En een manier te bedenken waarop de 
coach die houding en persoonsgerichte werkwijze zich werkelijk eigen zou 
kunnen maken.

4. Tenslotte werd het team Ervaringen Delen & Ontmoeten verantwoordelijk 
gemaakt voor het creëren van een plek of manier om elkaar te ontmoeten, 
kennis en ervaringen te delen, met aandacht voor de omgeving en sfeer 
waarin dat zou gebeuren.  

Voor Bart bracht dit moment een belangrijke omslag. Door de groei van het aantal 
betrokkenen kende hij al lang niet iedereen meer persoonlijk. Maar nu gingen 
anderen met zijn project aan de slag en kwam het verder van hem af te staan. Hij 
moest de controle loslaten, zodat zij hun rol konden innemen. Dat is precies wat 
hij wilde: patiënten als mede-eigenaar. Hen in de lead zetten. Maar dat betekent 
niet dat het makkelijk was, geeft hij toe: ‘Dat is voor mij een leerproces geweest’.

PROJECTTEAMS IN DE DRIEHOEK: PATIËNT-PARTNER-PROFESSIONAL
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How to: patiënt-partner-professional projectteams

• Stel teams samen met een verdeling van twee 
patiënten of partners op één zorgverlener, om 
gesprekken los van patiëntrol en zorgrol, van 
mens tot mens te bevorderen.

• Zorg dat elk projectteam een projectleider 
heeft die luistervaardig is, verbonden aan het 
ziekenhuis en bij voorkeur aan de poli waar de 
zorgverbeteringen geïmplementeerd worden 
(lees daarover meer onder ‘Uitdagingen’).

• Biedt de projectteams een duidelijke opdracht 
en voldoende ruimte om over de opdracht 
te sparren met de opdrachtgever (in dit geval 
Bart) zodat helder is WAT verwacht wordt.

• Geef ze de ruimte het HOE zelf in te vullen en 
het van henzelf te laten zijn. Daarmee worden 
ze eigenaar.

• Organiseer regelmatig contact met het 
kernteam en met de andere projectteams.

• Organiseer intervisie-momenten voor de 
projectleiders om uit te wisselen over het 
samenwerkingsproces, hun eigen rol daarin 
en, om waar nodig, inhoudelijk af te stemmen. 
Ook voor hen is dit een nieuwe rol, die andere 
vaardigheden vraagt.

Voortgang & onderhoud van de 
community

THEMABIJEENKOMSTEN
Met het kernteam als coördinerend en faciliterend centrum en de projectteams 
als implementerende cirkel daaromheen, was de infrastructuur gelegd om de 
zorg met de patiënt als samenwerkingspartner in te richten. Door te starten 
bij het inventariseren van behoeften en ook verderop in de route te toetsen 
aan een grotere groep vertegenwoordigers, hadden we gewaarborgd dat de 
plannen aansloten bij de behoeften van deze specifieke doelgroep. Maar hoe 
zorgden we ervoor dat we ook in de toekomst bleven aansluiten bij de dan 
levende behoeften? Dat we de zorg konden blijven voeden met de kennis en 
ervaringen uit de gemeenschap van zorgverleners,  patiënten en partners? En 
nieuwe ideeën en verbeteringen aan hen konden blijven toetsen, het liefst aan 
een grote groep met steeds nieuwe aanwas?

We kozen ervoor regelmatig terugkerende bijeenkomsten te houden, die 
ruimte boden om: 1) kennis te maken met het werk van de projectteams, dat 
te toetsen en verbeteren, 2) de nieuwste kennis op het gebied van de ziekte 
van Parkinson te ontvangen, 3) Ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te 
gaan. 

Thema en invulling werden bepaald en georganiseerd door het projectteam 



13

COMMUNITIES VOOR MENSGERICHTE ZORG  © JUNI 2019

 

Ervaringen Delen & Ontmoeten. Sfeer, aankleding en uitwerking, van 
uitnodiging tot afsluiting verzorgenden zij, met aandacht voor de beleving van 
patiënten en hun omgeving. Zo faciliteerde het projectteam de uitwisseling 
van tips & tricks over o.a. het bewaren van medicijnen door bij binnenkomst 
alle pillendoosjes van de gasten te fotograferen en op groot scherm te 
presenteren. Doosjes in allerlei kleuren en variaties, waaronder een simpel 
en effectief Tic Tac doosje, passeerden de revue. Of onder de titel ‘Wat je 
niet ziet’ namen ze de aanwezigen mee in de moeilijke momenten van het 
dagelijks leven, de momenten die de spreekkamer niet halen. In een filmpje, 
opgenomen door haar man, zagen deelnemers May die vertelt hoe haar 
tennisleraar maar niet begrijpt dat ze niet vooruit maar achteruit gaat in haar 
lessen. Aan mij als dagvoorzitter de schone taak om daarna diep adem te 
halen, stil te blijven, rond te kijken en dan toch maar door te gaan naar het 
volgende programmaonderdeel. 

How to: themabijeenkomsten organiseren

• Creëer een duidelijk kader en faciliteer met 
het kernteam de praktische kant (locatie, 
aanmeldingen, etc.).

• Begin op tijd, zeker 3 maanden van tevoren. 
Een zorgvuldig voorbereiding geeft ruimte aan 
een ontspannen en informele sfeer op de dag 
zelf.

• Laat de behoeften en beleving uit het leven van 
mensen met parkinson de invulling en sfeer 
bepalen. 

• Zorg voor creatieve out-of-the-box denkers in 
het projectteam dat de invulling doet. 

• Geef bij de uitnodiging expliciet aan dat 
mensen hun partners mee mogen nemen 
(vaak gebeurt dat niet vanzelf).

• Houd bij de aanmeldingen een verdeling van 
twee patiënten of partners op één zorgverlener 
aan voor gelijkwaardige gesprekken.

• Deel mensen niet in op hun functie of rol, 
maar laat ze aanwezig zijn als mens in alle 
rollen die ze in hun leven spelen.

• Zorg dat mensen niet alleen iets komen 
brengen, maar ook kunnen halen. Geef bijv. 
ruimte aan (medische en niet-medische) 
experts om te verhalen over thema’s waaraan 
behoefte is (zoals wetenschappelijke 
ontwikkelingen).

• Kondig aan het einde altijd de datum van 
het volgende event aan. Zo zorg je voor 
continuïteit en blijvende betrokkenheid.

• Maak de eerste keer een simpel draaiboek, 
breid dat uit en pas het aan bij elk event. Zo 
kunnen events in de loop van de tijd zelfstandig 
door het kernteam gefaciliteerd worden.

• Werk met een dagvoorzitter die bekend is 
binnen de community.
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Uitdagingen en omslag

Inherent aan het werken in co-creatie (samen met de doelgroep creëren) en 
het aansluiten op de behoefte van de zorggebruikers is dat je een traject ingaat 
waarvan de uitkomst onbekend is, net als een groot deel van het proces. Het 
ontvouwt zich naar wat het behoeft om tot een passend resultaat te komen. 
Onderweg kwam ik en kwamen we geregeld voor uitdagingen te staan. 
Een aantal daarvan zijn het beschrijven waard, omdat hun lessen integraal 
onderdeel vormen van het model voor een mensgerichte community. 

VAN FOCUS OP RESULTAAT NAAR FOCUS OP HET PROCES
Het proces dat we ingingen leidde niet direct tot concrete resultaten. Met 
name zorgverleners hadden daar moeite mee. ‘Vanuit de zorg is er toch een 
enorme gewoonte om binnen no-time het te gaan organiseren en het te 
doen’, vertelt verpleegkundig specialiste Jacqueline. Het vergt meer tijd om aan 
te sluiten op de behoefte. De gelijkwaardige samenwerking die ontstond was 
een belangrijk resultaat op zichzelf. Dus vroeg ik steevast aandacht voor het 
proces en legde daarop de nadruk. Die omslag in denken vergde enige moeite. 
‘Maar we zijn iedere keer scherp gehouden echt te kijken naar wat de patiënt 
en partner belangrijk vinden’, zegt Jacqueline. Bart vervolgt: ‘Marleen is alles 
stelselmatig blijven omdraaien. Zij maakte ons er steeds weer van bewust waar 
het om draaide. Ze zei: ‘Let nu niet te veel op het einddoel, blijf gewoon op de 
weg zelf letten. Het gaat erom dat we het samen doen.’ Vervolgens ben ik zo 
blijven kijken en ben ik deze bril ook in de rest van het project en de rest van 
mijn werk op blijven zetten. Bij elke beslissing denk ik nu: ‘‘Oké, waarom zijn we 
ooit begonnen? Wat was ook alweer het oorspronkelijke doel? Daar houd ik nu 
steeds aan vast.’ 

DNA EXPLICITEREN EN UITDRAGEN
Echt werken vanuit de behoefte van de patiënt en die 
centraal stellen, dat was het doel waarmee Bart dit traject 
aanving. Niet alleen zeggen dat je dat doet, maar het ook 
écht doen. Dat bleek nog best lastig, ook voor Bart zelf. De 
waan van de dag en de cultuur van de organisatie maakten 
het complex. Tijdens overleggen van het kernteam kwam 
Bart geregeld later binnen, liep tussendoor naar buiten om 
telefoon te beantwoorden en vertrok vaak weer voor het 
einde. Soms zei hij op het laatste moment af, terwijl één 
van de patiënten er alles aan gedaan had om die middag 
aanwezig te zijn, met kinderen op de opvang en met 
behoud van energie.  

Gelukkig liet niemand in het kernteam dit lang 
onbesproken. Bart beloofde verbetering en stootte een 
aantal taken af. In het eerste jaar dat LEAFS ontstond, transformeerde Bart naar 
een waar boegbeeld, die de cultuur die we voorstonden geheel uitdroeg en 
met volle aandacht aanwezig was. Wat daarbij hielp is dat we gezamenlijk die 

Bij LEAFS:

• gaan we echt in gesprek;
• stellen we jouw vraag & be-

hoefte centraal;
• is de sfeer toegankelijk en laag-

drempelig;
• luisteren we actief en open;
• zijn we kritisch positief; 
• kan iedereen iets bijdragen;
• en werken we op basis van 

gelijkwaardigheid
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GELIJKWAARDIG SAMENWERKEN
In een gelijke samenwerking is ieders bijdrage evenveel waard. Dat betekent 
in deze context dat het gesprek van mens tot mens gevoerd kan worden, 
waarbij de één medische achtergrond en ervaring van de poli kan inbrengen 
en de ander ervaringskennis vanuit het leven met een ziekte. Die intentie was 
er bij alle betrokkenen. Toch zag ik tijdens bijeenkomsten meermaals gebeuren 
dat patiënten achterover geleund luisterden, terwijl een verpleegkundige – 
geïnstrueerd om het gesprek te leiden – niet ophield met praten. Of ik hoorde 
een arts vertellen over medische ontwikkelingen, terwijl een patiënt vragen 
bleef stellen over de eigen ziekte. De uitdaging was helder: we moesten blijven 
ondersteunen om niet in oude rollen te vervallen van ‘alwetende zorgverlener 
die zendt’ en ‘onwetende patiënt die afhankelijk is van die kennis en luistert’. 
We bemerkten dat die neiging minder aanwezig was wanneer patiënten en 
partners in de meerderheid waren. Daarom hielden we vanaf dat moment de 
verhouding van twee op één aan. Daarnaast borgden we gelijkwaardigheid door 
de luistervaardigheid structureel te oefenen en elkaar ervan bewust te maken. 

REKENING HOUDEN MET DE ZIEKTE
Als je patiënten als volwaardig samenwerkingspartner wilt hebben, moet je juist 
rekening houden met hun ziekte, zo ontdekten we. Hoe enthousiast ze ook 
waren, de pieken en dalen in energie waren niet te ontkennen. Om die reden 
moesten ze naar eigen behoefte in-en uit kunnen stromen. In de opzet van de 
bijeenkomsten en in het kernteam was daarmee al rekening gehouden; een vaste 
kern was zeer actief en nauw betrokken en daaromheen bestond een flexibele 
schil. Ook voor de projectteams bleek dat noodzakelijk. Soms was een teamlid 
op het laatste moment te ‘slecht’ om te komen of ‘lag er een tijdje uit’, vanwege 
een operatie. Elk projectteam had daarom een (zorg)professional als teamleider, 
om patiënten de mogelijkheid te geven (tijdelijk) uit te vallen, terwijl het proces 
gewoon doorging. Heel bewust werd die taak nooit aan een patiënt toebedeeld. 
Dat zou het onmogelijk maken voor hen om naar eigen kunnen te blijven 
participeren. 

INTEGRATIE IN BESTAANDE ZORG
Het plan ontwikkelde zich zo dat er geen aparte poli voor de jongere doelgroep 
zou komen, maar dat de verbeteringen op de bestaande poli zouden worden 
geïntegreerd. Om dat te kunnen doen was draagvlak en betrokkenheid van 
polimedewerkers onmisbaar. We kozen ervoor om voor elk projectteam een 
medewerker van de poli te vragen, vaak in de rol van teamleider. Dat had nog 
wel wat voeten in aarde. Bart wierp zich op als boegbeeld en ging in gesprek 
met lijnmanagement, afdelingshoofd en poliverantwoordelijke om tijd van 
medewerkers vrij te krijgen. En met succes.

cultuur expliciet zijn gaan maken met wat ik een DNA-sessie noem. Ik liet ieder 
voor zich stil staan bij de vragen: Door welke waarden worden we gedreven? 
Welke sfeer beogen we? Hoe benaderen we mensen? En elkaar? Waar zijn we 
nieuwsgierig naar? Vervolgens liet ik hen daarover samen in gesprek gaan. 
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Wat het traject heeft opgeleverd

CONCRETE RESULTATEN
Verpleegkundigen als persoonlijke coach 
‘Patiënten vonden het belangrijk dat ze één aanspreekpunt kregen. Een persoon 
die hen kon helpen hun vraag en doelen helder te krijgen, die de weg in het 
zorglandschap kent en ook medisch onderlegt is’, vertelt Jacqueline. ‘Het lag 
voor de hand om de verpleegkundigen die functie te laten invullen, maar dan 
moesten ze wel een aantal vaardigheden bijleren.’ Het projectteam heeft een 
trainer geselecteerd en alle parkinsonverpleegkundigen van het Radboudumc en 
het Canisius Wilhemina Ziekenhuis hebben bij haar een cursus coaching gevolgd. 
‘Zo’n training voor professionals waar aandacht besteed wordt aan soft skills is 
essentieel,’ zegt Xander, ‘anders vallen zorgprofessionals snel weer terug in het 
vertrouwde patroon van behandelen vanuit ziektebeeld.’ Jacqueline, die het 
projectteam begeleidde en zelf de training volgde, beaamt dit: ‘Voorheen vinkten 
we het rijtje af. Hoe is het met het motorisch functioneren, met de cognitieve 
vaardigheden, met de autonome functies. Dat rijtje is nu niet meer leidend, maar 
de onderwerpen waar mensen zelf mee komen. Dat neemt overigens niet weg 
dat we dat rijtje niet meer afnemen, want dat blijft de behandeling wel nodig 
hebben, maar ik kijk nu veel meer naar de interesses van de mens in het leven. 
Hoe zit hun netwerk in elkaar? Wat doet deze ziekte met deze persoon? Ik ga 
veel meer in gesprek met hem of haar. Als er een patiënt komt met zijn dochter 
en zoon en er moet meer hulp ingezet worden vraag ik nu: ‘Wie van ons drieën 
gaat dit in gang zetten?’

Arbeidsgeneeskundige op de poli 
Er is een arbeidsgeneeskundige toegevoegd aan de poli. Een 
arbeidsgeneeskundige is als medicus bekend met het ziektebeeld en weet wat 
daarvan de impact is op werk en arbeid. ‘Zij is een cruciale schakel’, vindt Xander. 
‘Ik raakte in de knoop op mijn werk. Men wist wel dat ik ziek was en meerdere 
malen gaf ik aan wat wel en niet goed voor mij is. Ondanks dat ging het tijdens 
een overleg mis en begon mijn lichaam te flippen. Ik raakte totaal in paniek en 
kwam er niet meer uit. De arbeidsgeneeskundige is mee geweest naar mijn werk 
en heeft als medicus uitgelegd wat ik al verteld had. Wat parkinson doet, wat 
ik wel kan en wat niet. Door dat gesprek werk ik nog steeds. Nu in een binnen 
functie, ondersteunend aan de projectorganisatie. Daardoor heb ik minder stress.’

Platform 
De informatie die beschikbaar was over parkinson was vaak gericht op ouderen, 
stond over verschillende plekken verspreid of was niet geverifieerd door medici. 
Al bij de start van LEAFS werd vanuit het kernteam een website gebouwd om 
de groeiende groep betrokkenen te kunnen informeren over bijeenkomsten en 
voortgang. De werkgroep Ladekast heeft daaraan een kennisbank toegevoegd, 
waarop betrouwbare informatie over de ziekte en de zorg gemakkelijk 
beschikbaar is. 

‘De kast is goed gevuld, ook met alles wat met werk te maken heeft’, vertelt 
Karin, die als partner eerst in het projectteam Ladekast en later in projectteam 
Werk meedraaide. ‘We hebben de reis van de patiënt uitgewerkt, langs vijf fases: 
van eerste klachten en diagnose tot aan afkeuring. Bij wie je terecht kunt, hoe 
en wanneer je het je werkgever en collega’s vertelt. Al die stappen hebben we 
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uitgewerkt, ook rond bedrijfsarts en partner.’ Het platform is de plek waar de 
kennis en informatie samenkomt die in de community aanwezig is en ontstaat, 
gebaseerd op kennisbehoeften uit de community, geverifieerd door medici en 
aangeboden op een manier die de doelgroep past. 

RESULTATEN VAN DE OMSLAG
Naast concrete, zichtbare resultaten vanuit de projectteams, is er door het traject 
een omslag gemaakt in de zorg.

Zorgverleners ervaren meer werkplezier 
Op basis van gelijkwaardigheid levert elk lid van de gemeenschap zijn bijdrage aan 
de kwaliteit van leven van de patiënten. Daarmee wordt ook het werkplezier van 
de zorgverleners gevoed.

Zij werken nu op betekenisvolle wijze samen met patiënten en dat is toch waarom 
veel mensen in de zorg voor hun vak hebben  gekozen. Xander verwoordt het 
als volgt: ‘De intrinsieke motivatie bij de zorgprofessional is weer aangeboord, 
met een bredere blik dan het ziektebeeld. Een professional die meer werkt vanuit 
mens tot mens. Je merkt dat dat echt is verankerd in de organisatie.’ Jacqueline 
onderschrijft dit vanuit haar rol als verpleegkundig specialist: ‘LEAFS heeft me heel 
veel moed gegeven om hier zo mee verder te gaan. Je krijgt er letterlijk energie 
van. We mogen weer met de mens werken nu.’ 

Patiënten behouden hun waarde en waardigheid 
‘Als patiënten hebben we niet meer het gevoel dat we onze beperkingen hebben 
en niets meer waard zijn’, vertelt Xander. ‘Dat is toch vaak het maatschappelijke 
beeld en dat beeld hebben we gekanteld.’ Het effect daarvan zien we in de hele 
community terug. Naast Xander, die nationaal en internationaal ambassadeur is 
geworden van deze manier van werken, zijn verschillende deelnemers landelijk 
actief. Jonge mensen met parkinson startten initiatieven, van boksen voor 
mensen met parkinson in Nijmegen en de jong Parkinson-Inn in Helmond, tot 
‘MaySways’, een initiatief om het onzichtbare zichtbaar te maken door middel 
van kunst. Ze zien met een chronische ziekte weer een waardevol leven voor 
zich. Zij kunnen langer blijven functioneren in hun werk en participeren in de 
maatschappij.

Drempels zijn verlaagd 
Tijdens een evaluatiebijeenkomst gaven patiënten aan niet meer bang te zijn voor 
het gesprek met de neuroloog. Door het laagdrempelige contact dat er binnen 
de community was ontstaan, werd het vanzelfsprekend om op gelijk niveau met 
elkaar in gesprek te zijn. Patiënten konden bij zorgverleners aangeven waar ze 
tegenaan liepen, in de zorg en in hun dagelijks leven. Door het samenwerken 
ervaren zorgverleners ook de impact die de ziekte werkelijk heeft op iemands 
dagelijks leven. Er ontstaat tweerichtingsverkeer: patiënten en partners hebben 
het gevoel er niet meer alleen voor te staan en zorgverleners kunnen ook met 
hun vragen bij patiënten terecht.

Xander: ‘Als patiënt hebben we niet 
meer het gevoel dat we onze beperkingen 
hebben en niets meer waard zijn.’
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Resultaten worden daadwerkelijk gebruikt 
Geregeld heb ik initiatieven zien ontstaan waarin veel geld en moeite werd 
gestopt, en die vervolgens een stille dood stierven. Puur omdat ze bedacht 
waren door andere mensen dan de gebruikers, vanuit de overtuiging ‘dat we 
wel ongeveer weten wat zij willen’. De concrete veranderingen die vanuit LEAFS 
zijn geïmplementeerd worden daadwerkelijk gebruikt, omdat ze één-op-één 
aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. 

De community levert mensgerichte zorg 
In de drie jaar dat LEAFS bestond, groeide het aantal betrokkenen van vijf 
initiatiefnemers naar een gemeenschap van bijna 200 mensen. Vanuit nieuwe 
rollen leveren zij nu samen het bewijs hoe de zorg er óók uit kan zien. Er is een 
community ontstaan van jonge patiënten, partners en zorgverleners, die het 
besef delen dat dit een gezamenlijke opgave vergt. ‘Het is een prachtig netwerk 
geworden,’ aldus Marte, ‘waar we van mens tot mens laagdrempelig met elkaar in 
contact komen, knelpunten en visies delen en zorgen dat de vragen die er leven 
direct op de juiste plek komen.’ 

Het model: Community  
voor mensgerichte zorg
De pilot die LEAFS bood om te werken met co-creatie (gezamenlijk creëren) 
en co-productie (gezamenlijk implementeren) in de zorg, het sparren met het 
kernteam en de lessen die we als collectief leerden, samen met de ervaring die ik 
inmiddels ook op andere afdelingen heb, maakten dat ik het kon abstraheren naar 
een model, om ook anderen die leven of werken met vergelijkbare ziekten de 
kans te geven om op deze manier te werken.

LEIDENDE PRINCIPES
Aan de basis van het model ligt een zestal principes, die leidend zijn in en kleur 
geven aan het proces en alle resultaten die daaruit ontstaan. Deze principes lijken 
volkomen voor de hand te liggen, maar blijken in de praktijk – door oude, inge-
sleten patronen - vaak lastig om te blijven leven en uitdragen. 
1. We kijken vanuit menselijk perspectief. We benaderen elkaar in de eerste 

plaats als mens.
2. Patiënten zijn mede-eigenaar. Dat betekent dat ze deelgenoot zijn van en 

sturend in de oplossing, in plaats van te evalueren wat door anderen bedacht is. 
3. We benutten ieders kwaliteiten. We re-valideren mensen in de letterlijke zin 

van het woord: opnieuw waarderen vanuit de vraag: ‘Wat kan wél?’
4. Zorgverleners en patiënten werken samen in een gelijkwaardige relatie.  

Dokter en patiënt samen kunnen veel meer betekenen als ze uit hun rol 
stappen en hun kennis, ervaring en kwaliteiten bundelen.

5. We zijn een lerende gemeenschap. Voortschrijdend inzicht en periodes van 
‘niet-weten’ zijn welkom. Dat komt de kwaliteit ten goede. 

6. We maken gebruik van wat voorhanden is of wat elders al is ontwikkeld.  
Innoveren is niet alleen het bedenken van nieuwe dingen, maar ook anders 
inzetten van wat elders slim is bedacht.
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Deze principes kunnen niet instrumenteel worden ingezet of als een sausje 
over een bestaande organisatie worden uitgegoten. Ze moeten van binnen uit 
de organisatie geademd worden. Zowel in de inrichting van de infrastructuur 
als in het gehele proces moet op deze principes worden gestuurd. Wat 
daarbij helpt – en zo is dit model ook opgezet – is om in het klein de nieuwe 
samenwerking zo in te richten zoals je zou willen dat uiteindelijk de gehele 
organisatie gaat werken.  

BOUWSTENEN
Om een community te bouwen voor mensgericht zorg zijn basisbouwstenen 
nodig die samen de infrastructuur vormen. Dat zijn:
• het kernteam;
• bijeenkomsten;
• een online platform (om de community te informeren en met hen te com-

municeren);
• projectteams voor het implementeren van de ideeën. 
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STRUCTUREEL VERBETEREN
Als de infrastructuur eenmaal staat en de beweging gaande is, biedt het 
een prachtig netwerk om de zorg structureel te blijven verbeteren met de 
community als live toetsingscommissie. De stappen kunnen steeds worden 
herhaald, zodat opnieuw behoeften in beeld gebracht worden of behoeften die 
eerder niet als prioriteit waren aangemerkt, nu opgepakt kunnen worden. De 
projectteams krijgen daarmee een nieuwe opdracht om de vraag om te zetten 
naar concrete resultaten. En hun plannen kunnen opnieuw aan de community 
getoetst worden in themabijeenkomsten.

Het vervolg
LEAFS had succes, leverde prachtige resultaten op en leerde ons vele 
bruikbare lessen. Maar we zijn er nog niet. Wanneer Bart over LEAFS vertelt op 
congressen en in netwerken die hij bezoekt, zowel internationaal (van Engeland 
en Duitsland tot Australië en de VS) als nationaal, zoals eind 2018 aan een 
delegatie van de Parkinson Foundation, krijgt hij steevast te horen dat ze niet 
eerder zo’n vergaande samenwerking hebben gezien met de mensen die de 
ziekte van Parkinson hebben. Dat is mooi; we hebben een model ontwikkeld 
en getest waarmee ook andere parkinsoncentra kunnen werken, en dat naar 
mijn overtuiging ook voor mensen die leven of werken met andere ziekten 
van betekenis kan zijn. Dit biedt een kans om via overzichtelijke stappen tot 
gepersonaliseerde zorg te komen.

DE BEWEGING GAANDE HOUDEN
De beweging is ingezet, maar er is ook wat nodig om het vliegwiel gaande 
te houden. Zodat patiënt en professional elkaar kunnen blijven ontmoeten, 
nieuwe mensen kunnen aansluiten, de nieuwste kennis, informatie en 
eventueel ervaringsverhalen op het platform terechtkomen en – misschien 
wel het belangrijkste – er structureel een inventarisatie van behoeften plaats 
kan vinden, die ertoe leidt dat de zorg blijft aansluiten op de gebruikers van dat 
moment. Wat daarvoor nodig is, is dat een kernteam als coördinerende hub 
blijft optreden, het DNA blijft ademen en uitdragen, de input uit de community 
met elkaar blijft verbinden en de groeiende groep mensen betrokken en 

ROUTE
Het opzetten van een Community en de beweging in gang zetten gaat volgens 
eerder genoemde eenvoudige stappen:
• oprichten van een kernteam; 
• behoeften in beeld brengen;
• samenhangend concept ontwikkelen;
• projectteams oprichten die de veranderingen gaan implementeren;
• parallel aan de implementatie bijeenkomsten organiseren om de plannen en 

resultaten te toetsen en checken, om elkaar te blijven ontmoeten en nieuwe 
mensen te verwelkomen;

• onderhouden en doorontwikkelen van de resultaten.
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DOORONTWIKKELING VAN DE RESULTATEN
De huidige resultaten vergen onderhoud. Het platform (de ‘ladekast’) is 
een levende kennisbank die met nieuwe kennis gevoed moet worden en, 
waar nodig, doorontwikkeld. Verpleegkundigen moeten hun coachende 
vaardigheden blijven aanscherpen (bijvoorbeeld door geregeld te worden 
geschaduwd door elkaar en/of patiënten) en nieuwe verpleegkundigen moeten 
worden getraind in het kijken door die nieuwe bril. Ook is het een uitdaging 
om in de samenwerking de naasten (vaak de partner) goed te betrekken. Karin, 
die samen met haar partner Paul een actieve rol had in de projectteams, vertelt 
dat zij en Paul als stel door dit traject echt stappen hebben gezet: ‘Het heeft 
groot verschil gemaakt. Je durft als partner en patiënt meer te zeggen wat er 
echt speelt.’ Maar voor de groep mensen die minder actief betrokken willen 
of kunnen zijn is ook begeleiding nodig. Tenslotte is financiering onmisbaar. 
LEAFS heeft drie jaar kunnen opstarten en draaien op de gelden die aan Bart 
waren toebedeeld door zijn benoeming tot Junior Principle Clinician (zie 
kader). Daarmee kwamen we ver. Maar om de beweging gaande te houden is 
structurele financiering nodig en moet het model integraal onderdeel worden 
van bestaande zorg. 

Daartoe worden op dit moment stappen gezet in 
het nieuw te openen Parkinson Expertisecentrum. 
In het Expertisecentrum (dat voorheen de 
parkinsonpoli was) krijgen lessen van LEAFS een 
plek en uitkomsten een vervolg: iedere patiënt of 
familie krijgt een verpleegkundige specialiste als 
persoonlijke parkinsoncoach. Een aantal van hen 
is al getraind, mogelijk krijgen ook nieuwelingen 
bredere coachingsvaardigheden aangeleerd. De 
ladekast wordt landelijk beschikbaar gemaakt 
en regionale bijeenkomsten geven ruimte voor 
ontmoeten en kennisuitwisseling. Een coördinatrice 
patiënten participatie is aangenomen om vervolg 
te geven aan het samen met patiënten verbeteren 
van zorg. En patiënten worden ontvangen in een 
huiskamerachtige setting; ook een idee dat ontstaan 
is bij LEAFS. De bloem van Xander die ons het hele 
traject heeft vergezeld, is inmiddels naar het Engels 
vertaald en reist nu de wereld over. 

Kosten en financiering

Kosten:
Opstart (jaar 1)   €70.000- €90.000 
Implementatie (jaar 2)  €70.000
Draaiend houden (jaar 3)  €60.000

Financieringsmogelijkheden
• (Junior) Principle Clinician: mensen die 

door de Raad van Bestuur van het Rad-
boudumc gezien worden als leiders in 
het bieden van innovatieve patiëntenzorg

• Afdelingsgelden
• Interne subsidies/ondersteuning: hot-

spot, iboard, team persoonsgerichte zorg

geïnformeerd houdt. En dat minstens 3 maal per jaar een themabijeenkomst 
mensen de gelegenheid geeft om input te geven, aan te sluiten en elkaar te 
ontmoeten.
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Bredere toepassing in de 
gezondheidszorg
De opgave om mensen met een chronische ziekte langer gezond te kunnen 
laten leven en participeren in de maatschappij begint navolging te krijgen en 
daarbij ook het belang van mensgerichte zorg. Met een onvermijdelijke toena-
me in chronisch zieken en stijgende zorgkosten moet er in het zorgmodel iets 
gaan veranderen en het creëren van een Community voor mensgerichte zorg 
biedt daar een middel toe. 

Inmiddels heb ik ook de afdeling Orthopedie in het Radboudumc begeleid, 
waar nu samen met patiënten de zorg voor hun jonge gemeenschap ver-
beterd wordt, en waar ik de overeenkomsten en ook verschillen zie met de 
vraagstukken van mensen met parkinson. Het toont me dat dit model zich ook 
leent voor bredere toepassing in de gezondheidszorg en specifiek van waar-
de is voor mensen die leven met een chronische, progressieve ziekte. Omdat 
ziekten die continue achteruitgang met zich meebrengen een andere attitude 
vergen van de zorgprofessional. En omdat die achteruitgang, ook ‘levend ver-
lies’ genoemd, om nauwe samenwerking met partner en naasten vraagt, zodat 
samen kan worden gekeken naar wat nog wél kan. 

Positieve, bruisende plekken als LEAFS staan niet alleen. Op meerdere plekken 
ontspruiten initiatieven die de kanteling van ziektegericht naar mens- of per-
soonsgericht ondersteunen, aankaarten of een duwtje geven. Het is te hopen 
dat die initiatieven samen een beweging kunnen creëren die groot genoeg is 
om een fundamentele verandering te bewerkstelligen. Zodat mensen als Mark, 
May, Paul en Xander hun volle potentieel (weer) kunnen inzetten. 

‘Wat het mij persoonlijk heeft gebracht? Heel veel. Validiteit, herkenning en 
erkenning door de groep. Dat heeft me zekerder gemaakt’, reflecteert Xander. 
‘We hebben een netwerk neergezet van patiënten en professionals die samen 
iets kunnen creëren.’

Marte: ‘Het is een prachtig netwerk geworden, waar we van 
mens tot mens laagdrempelig met elkaar in contact komen, 
knelpunten en visies delen en zorgen dat de vragen die er 
leven direct op de juiste plek komen.’
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