
Trefpunt Zelfhulp als ondersteuner bij 

de inschakeling van 

ervaringsdeskundigen in het ziekenhuis

Van een theoretisch model naar praktijkervaring

Myrte Dierckx, Trefpunt Zelfhulp

Webinar Icuro “Werken met ervaringsdeskundigen?”



Context

 Pilootproject op drie afdelingen in UZ Leuven: revalidatie, 

niercentrum en consultatie dermatologie

 Nieuw project in Jessa ziekenhuis Hasselt en Ziekenhuis

Geel



Ik heb zelf ondervonden dat er een groot verschil is 

tussen datgene ze u meegeven op de revalidatie en 

het dagelijks leven in de praktijk. Ik heb heel wat 

zaken ontdekt die het leven gemakkelijker en 

aangenamer kunnen maken. Ik denk dat anderen daar 

ook veel kunnen hebben. 
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• praktische ondersteuning
• mentale ondersteuning 
• sociale ondersteuning 
• informatieve steun

PatiëntenProfessionals

• verbeteren van de zorg
• verbeteren van de 

zorgorganisatie

Ervaringsdeskundigen
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1. Zorg voor een gedeelde visie

2. Werk samen

3. Zorg voor een kader

4. Verzeker continuïteit en regelmaat

5. Investeer in selectie, vorming & ondersteuning

6. Denk aan praktische regelingen

Bevindingen pilootproject: 

Randvoorwaarden



1. Zorg voor een gedeelde visie

 management moet mee zijn

 op voorhand al in geloven

 teams warm maken

 complementariteit verschillende kennissoorten

 overtuigd zijn van de waarde

 verschil tussen ‘weten’ en ‘voelen’



2. Werk samen

 duidelijke verdeling van taken en rollen

 vermindert weerstand en wantrouwen

 actief engagement van iedereen

 gebrek aan tijd is geen excuus

 open dialoog voorbereidend co-designtraject is 
onontbeerlijk bij ethisch participeren 
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Praktische verloop 
experience-based co-design

TZ als

facilitator



10

Experience-based co-design

De filmpjes waren ideaal om het ijs te breken. 

Mensen moesten lachen met zichzelf, 

nuanceerden hun eigen uitspraken, 

verontschuldigden zich soms een beetje, zeker 

als ze zich wat kritisch hadden uitgelaten.

De eerste keer dat professionals en de kandidaat 

ervaringsdeskundigen rond de tafel zaten was er wat 

onwennigheid. Een nieuwe situatie, nieuwe 

verhoudingen, nieuwe manieren van communiceren. 

Iedere groep zocht –letterlijk– wat steun bij elkaar. 

Professionals aan de ene kant van de tafel, 

ervaringsdeskundigen aan de andere kant. 



5. Investeer in selectie &  ondersteuning

 Zorgvuldige selectie en rekrutering (houding +motivatie)

Verschillende competenties

- Houding bv. Empathisch

- Kennis bv. Ziekenhuiswerking

- Vaardigheden bv.  verslag kunnen schrijven

- Motivatie – goesting

 Ondersteuning (kennis en vaardigheden) 

- Opleiding

- Inter- en supervisie

- Individuele coaching  

Graag (mede) door een onafhankelijke organisatie



Ervaringsdeskundigheid in ziekenhuizen 

tijdens de coronapandemie

 In eerste instantie: on holt

 Nieuwe vorm van aanwezigheid ?

Niercentrum UZ Leuven: andere vormen
van communicatie

Pellenberg: bijkomende preventieve

maatregelen

Vorming nieuwe ervaringsdeskundigen: online 
traject 16



Bevindingen onderzoek pilootproject

 Doctoraat Eva Marie Castro & Boek ‘Nieuwe collega's in de zorg’

 Geen quick fix, moet doordacht gebeuren: belang van voorbereidend 
traject en een zorgvuldige selectie, vorming en ondersteuning

 Externe ondersteunende orgnisatie

 Complexe interventie met verschillende beïnvloedende factoren

 Aanpassen aan ziekenhuis en afdeling

 Maar…complexiteit is geen reden om er niet mee van start te gaan!
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Meer informatie?

Myrte Dierckx: myrte.dierckx@kuleuven.be

www.zelfhulp.be

ww.facebook.com/trefpuntzelfhulp


