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Voorwoord

Belangenbehartiging is een hoofdtaak van de Reumapatiëntenbond (RPB) en
de reumapatiëntenverenigingen. Ervaringskennis is daarbij een must. De
vraag is alleen: hoe verzamel je hierover kennis en hoe benut je die vervol-
gens het best? De Reumapatiëntenbond vroeg het Verwey-Jonker Instituut dit
te onderzoeken. We hebben gekozen voor een brede opzet: de uitkomsten
van het onderzoek in dit eindverslag zijn o.i. van belang voor de reumapatiën-
tenbeweging en andere belangenbehartigende organisaties voor mensen met
een chronische aandoening of handicap.

Patiëntenorganisaties moeten goed op de  hoogte zijn van de verwachtingen
en ervaringen van de achterban. Steeds meer partijen rekenen op de inbreng
van patiëntenorganisaties. Overheid, zorgverzekeraars en -aanbieders spre-
ken patiëntenorganisaties in toenemende mate aan op hun ervaringsdeskun-
digheid. Ook de eigen achterban verlangt goede en betrouwbare informatie
over allerlei producten, voorzieningen en diensten. Dit stelt hoge eisen aan
patiëntenorganisaties.

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de wijze waarop de ervarin-
gen van mensen met een chronische aandoening of handicap beter benut
kunnen worden. Geschikte instrumenten en methoden voor achterbanraadple-
ging zijn op een rijtje gezet. We hebben als Reumapatiëntenbond gekozen
voor een regionale insteek. We denken dat er bij belangenbehartiging via de
regio veel winst is te behalen op het gebied van zorg en welzijn. Vandaar dat
enkele instrumenten zijn uitgetest in een pilot in de regio Noord-Holland. In
deze regio hebben negen lokale reumapatiëntenverenigingen een werkgroep-
ledenraadpleging opgericht. Gedurende een jaar zijn drie instrumenten uitge-
test. Daarbij stond steeds het benutten van de ervaringsdeskundigheid cen-
traal. Alle instrumenten, de ervaringen van de pilot en de uitkomsten van het
onderzoek staan in dit eindverslag.

Tijdens het onderzoek is aandacht besteed aan:
• de manier waarop de ervaringsdeskundigheid van de achterban ingezet

kan worden,
• de instrumenten/methoden voor raadpleging en
• de voorwaarden voor een succesvolle toepassing.



Het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de inzet van velen. Op deze
plaats willen we hen dan ook hartelijk danken voor hun inzet. Als eerste zijn
dat de leden van de begeleidingscommissie: Ties Bos (Patiëntenfonds), Marij-
ke de Kleijn-Vrankrijker (TNO, Het Nationaal Reumafonds) en Maarten de Wit
(ervaringsdeskundige). Samen met Marga Schrieks en Petra Kortenhoeven
van ons bureau zorgden zij ervoor dat de onderzoekers het juiste spoor bleven
volgen. Hun inbreng heeft wezenlijk bijgedragen aan de producten die het
resultaat zijn van het onderzoek.

Een dankwoord zijn we zeker ook verschuldigd aan de leden van de
werkgroep in Noord-Holland: Tiny Boots, Suzan Luyrink, Chris Mansvelders,
Hans van den Bosch, Joke Broersen, Nanny van Beesten en Hennie Thijssen.
Zonder hun enthousiaste inzet was het pilotproject onmogelijk geweest. We
hopen dat deze betrokkenheid ook ieder van hen zelf verder heeft gebracht en
inspireert bij het werk voor de verenigingen. We danken alle mensen uit
Noord-Holland die zorgden voor de verspreiding van de enquête of meewerk-
ten aan de interviews.

Uiteraard bedanken we eveneens de onderzoekers Rob Lammerts, Dick
Oudenampsen en Sandra ter Woerds voor hun vakkundige inzet en de wijze
waarop zij streefden het een onderzoek te maken vanuit het perspectief van
chronisch zieken en gehandicapten. Het onderzoek was niet mogelijk geweest
zonder voldoende financiering. Daarvoor stelden het Nationaal Reumafonds
en het Patiëntenfonds zich garant, waarvoor eveneens onze dank.

Door dit onderzoek laten we zien op welke manieren de stem van ervarings-
deskundigen naar voren gebracht kan worden. Kennis en ervaring van men-
sen met reuma over hun reuma is van essentieel belang bij het overleg met de
overheid, politiek, zorgaanbieders en -verzekeraars. Op deze manier kunnen
we onze wensen en belangen naar voren brengen in de regio en op landelijk
niveau. Dat die basis nog verder uitgebouwd moet worden en dat daarbij nog
een weg te gaan is, daarvan zijn we overtuigd. We wensen iedereen die daar-
bij betrokken is of zich verbonden voelt veel inspiratie toe.

Hanneke Gevers
Directeur Reumapatiëntenbond
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Samenvatting

De Reumapatiëntenbond wil als belangenbehartiger voor mensen met reuma-
tische aandoeningen de contacten met haar achterban versterken. Een be-
langrijke reden hiervoor is het beter kunnen benutten van de ervaringskennis
van deze mensen. Ervaringskennis is de belangrijkste bron waaruit de bond
put voor de belangenbehartiging voor mensen met reuma. Om dit te kunnen
bewerkstelligen acht de bond kennis van instrumenten voor ledenraadpleging
noodzakelijk. Met dit oogmerk heeft de bond het Verwey-Jonker Instituut op-
dracht verleend voor een onderzoek naar geschikte vormen van ledenraad-
pleging. Het onderzoek betrof een literatuurstudie en een pilot. Het laatste
betrof het opdoen van concrete ervaringen met het toepassen van enkele
geselecteerde instrumenten verbonden aan een relevant thema van belan-
genbehartiging voor mensen met reuma. Het onderzoek spitste zich toe op
vraag:

Met welke methoden is de bij chronisch zieken aanwezige ervaringskennis te
ontsluiten en beschikbaar te maken voor de optimalisering van de collectieve
belangenbehartiging door patiëntenorganisaties?

Voor de beantwoording van deze vraag werd begonnen met een beknopte
literatuurstudie. Het betrof voornamelijk literatuur over gebruikersraadpleging
in de zorg en de zakelijke dienstverlening. Vervolgens werden enkele instru-
menten met behulp van een ontwikkelend onderzoek in de vorm van een pilot-
project uitgeprobeerd en geëvalueerd. Het gaat om een combinatie van ont-
wikkeling, begeleiding en evaluatie. Voor de uitvoering van de pilot werd een
werkgroep bestaande uit enkele actieve leden in de regio Noord-Holland opge-
richt. Hun werkzaamheden betroffen het feitelijk toepassen van de gekozen
instrumenten. Op die manier kon de regio Noord-Holland concrete ervaringen
opdoen met die vormen van ledenraadpleging. Daarbij werden zij begeleid
door de onderzoekers.

De uitkomsten van het onderzoek werden verwerkt tot een handboek voor
ledenraad-pleging dat separaat van het onderzoeksrapport is gepubliceerd. Bij
het handboek is tevens een flyer gemaakt waarmee verenigingen in een kort
bestek kennis kunnen nemen van de ins en outs van ledenraadpleging en
welke stappen daarbij te zetten zijn. Verwacht werd dat de uitkomsten van het
onderzoek ook van belang kunnen zijn voor andere patiëntenorganisaties.

De literatuurstudie levert inzicht in een breed scala van geschikt te achten
instrumenten. Deze zijn gerangschikt in vier hoofdgroepen:
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1. Registratie van klachten en informatievragen
a. klachtenregistratie
b. registratie van informatievragen

2. Gestandaardiseerde inventarisatie van gebruikersoordelen
a. schriftelijke enquête
b. telefonische enquête
c. panelonderzoek
d. telemetrie

3. Kwalitatieve benaderingen
a. het individuele interview
b. focusgroep-interview

4. Directe dialoog
a. chatrooms
b. het Socratisch gesprek
c. gebruikerspanel

Registratie van klachten en informatievragen zijn instrumenten waar de Reu-
mapatiëntenbond reeds ervaring mee heeft. De Nationale Reumalijn is hiervan
een goed voorbeeld, evenals de meldweken die de bond tot twee keer toe
heeft gehouden. De registraties die aan deze instrumenten gekoppeld zijn
levert de bond materiaal op voor de belangenbehartiging. Het probleem is dat
dit materiaal een onbetrouwbaar beeld geeft als het gaat om de ervaringen
van mensen met reuma.

De tweede groep van instrumenten is bedoeld voor brede raadplegingen,
waarbij bovendien representativiteit nagestreefd wordt. Deze vormen van
raadpleging leveren voornamelijk kwantitatieve en generaliseerbare gegevens
op. De schriftelijke en telefonische enquête zijn vooral geschikt voor éénmalige
raadplegingen, bijvoorbeeld als het gaat om onderbouwing van gesignaleerde
knelpunten in de verstrekking van voorzieningen of in vormen van dienstverle-
ning. Daarentegen zijn het panelonderzoek en telemetrie bedoeld voor langer
lopende raadpleging waarbij dezelfde groep gebruikers periodiek bevraagd
worden op hun bevindingen met een bepaalde dienst of voorziening. In alle
gevallen is een heldere vragenlijst met eenduidige vragen vereist evenals
kundigheid voor analyse en interpretatie van de verworven gegevens.

De derde groep omvat instrumenten die bedoeld zijn voor verdieping van
thema´s. Dat vindt plaats aan de hand van meer of minder open interviews.
Een belangrijk voordeel van deze instrumenten is de grotere inbreng van ge-
interviewden in vergelijking met enquêtes. Toepassing van deze instrumenten
is daarom in het bijzonder aan te bevelen wanneer het gaat om oordelen van
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mensen die over veel kennis beschikken aangaande het thema van de raad-
pleging. Wanneer de raadpleging een homogene groep van beperkte omvang
betreft heeft een groepsinterview de voorkeur. Is dat niet het geval dan verdie-
nen individuele interviews de voorkeur. Vereist zijn enige bedrevenheid in
interview en gesprekstechnieken, alsmede in analytische vaardigheden.

De vierde groep van instrumenten worden gebruikt om de achterban di-
rect te betrekken bij beleidsvragen. Dit vindt plaats in de vorm van groepsge-
sprekken. In deze vormen van raadpleging bepalen de deelnemers zelf de
uitkomsten ervan. Zij fungeren zo in feite als mede-onderzoekers en hebben
daarmee direct invloed op het te bepalen beleid van de belangenorganisatie.
Door middel van onderlinge discussie over een van te voren vastgesteld the-
ma, komen ze gaandeweg tot voorstellen voor verbetering of vernieuwing. Het
instrument `gebruikerspanel´ gaat nog een wezenlijke stap verder. Dit instru-
ment beoogt ook de dialoog met de dienstverlener of de verstrekker van de
voorziening in kwestie met als doel het doorgevoerd krijgen van de voorstellen.

Gerekend naar de invloed van de geraadpleegde leden onderscheiden de
instrumentgroepen zich van elkaar op een schaal die loopt van reactief naar
pro-actief. Pro-actieve instrumenten zijn relevant als het gaat om het direct
betrekken van mensen met reuma bij het beleid van de bond. Met de eerste
drie groepen kan volstaan worden wanneer het primair gaat om het verwerven
van kennis van de ervaringen die mensen met reuma opdoen.

Met het oog op het doel van de pilot werd voorgesteld om te kiezen voor
een combinatie van een schriftelijke enquête en individuele interviews met het
instrument gebruikerspanel. Het gaat hier om instrumenten die met relatief
weinig inspanning een goed resultaat op kunnen leveren. Bovendien lenen ze
zich voor een integrale inzet, waarbij de instrumenten elkaar kunnen aanvul-
len. Het benutten van deze mogelijkheid werd ingegeven door de vereisten
voor de opzet van de pilot die voortvloeiden uit het onderling kunnen vergelij-
ken van de uit te proberen instrumenten.

Alvorens de pilot daadwerkelijk tot uitvoering te kunnen brengen dienden eerst
een aantal voorbereidende stappen gezet te worden. De belangrijkste daarvan
was het benaderen van een regio waar de pilot tot uitvoering gebracht kon
worden en het samenstellen van een werkgroep van kaderleden die actief zijn
in die regio. De keus viel op de regio Noord-Holland.

Tegelijk werd het thema voor de ledenraadpleging vastgesteld. Onder-
zocht zou worden de kwaliteit van het vergoedingenpakket en de dienstverle-
ning van ziektekostenverzekeraars in aansluiting op de behoeften van mensen
met reuma. Dit thema werd onderzocht met behulp van drie instrumenten: een
schriftelijke enquête, individuele interviews en een gebruikerspanel.

Via de voorzitter van de regioraad werden enkele actieve leden benaderd
voor deelname aan de werkgroep. Zonder uitzondering gaven zij gehoor aan
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dit beroep. De werkgroep stemde in met zowel het gekozen thema als de uit te
proberen instrumenten en ging voortvarend aan de slag. Als eerste betrof dit
de organisatie en uitvoering van de enquête. Het ging om het samenstellen
van een steekproef bestaande uit leden van de Reumapatiënten- en Bechte-
rewverenigingen in de regio, het opstellen en vervolgens het verzenden van
een vragenlijst en de analyse van de uitkomsten. De verwerking van de terug-
gestuurde vragenlijsten vond plaats op het kantoor van de Reumapatiënten-
bond.

De vragenlijst had betrekking op vier onderwerpen. Het ging om algeme-
ne zaken als leeftijd en geslacht en de aard van de zorgverzekering, de aan-
doening en de gevolgen daarvan, de behandeling en de zorgverlening en de
kwaliteit van de dienstverlening.

Met inschakeling van de verenigingen in de regio werd op a-selecte wijze
een steekproef samengesteld van leden van deze verenigingen. In totaal ging
het om vierhonderd leden. Voor eventueel benodigde hulp bij het invullen van
de vragenlijst kon men terecht bij een contactpersoon van de eigen vereniging.
De helft van de aangeschreven leden vulde de vragenlijst in.
De uitkomsten van de enquête werden vervolgens bediscussieerd in de werk-
groep. De discussie leverde onder meer een aantal aandachtspunten op voor
de volgende fase van het pilotproject. Die betrof het afnemen van individuele
interviews.

Voor de toepassing van het tweede instrument werd gekozen voor een bena-
dering waarbij zowel ervaringsdeskundigen als professioneel betrokkenen
geïnterviewd zouden worden. Professioneel betrokkenen zijn personen die
vanuit hun professie veel met reumatische aandoeningen te maken hebben.
Het ging om een reumatoloog, een huisarts en twee reumaconsulenten werk-
zaam in de regio. Ervaringsdeskundigen zijn personen die binnen de reuma-
beweging actief zijn op lokaal of regionaal niveau en van daaruit veel kennis
hebben over wat er leeft onder hun achterban.

Ook voor deze fase waren er de nodige voorbereidingen te treffen. Die
betroffen eveneens het opstellen van een vragenlijst, maar ook het benaderen
van de te interviewen personen ter verkrijging van hun medewerking en het
verdelen van de interviews onder de interviewers, zijnde enkele leden van de
werkgroep.

Met het oog op het in de toekomst zelfstandig kunnen uitvoeren van een
ledenraadpleging, dus ook het kunnen toepassen van de benodigde instru-
menten, werd een opzet gehanteerd waarin leden van de werkgroep zelf en-
kele interviews zouden afnemen. Echter, vanwege de vaardigheden die hier-
mee gemoeid zijn zouden zij ieder voor zich eerst enkele door de onderzoe-
kers af te nemen interviews bijwonen. Daarna zouden de rollen worden omge-
draaid. Deze opzet is niet geslaagd vanwege het complexe karakter van de
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gekozen vorm van interviewen en de grote animo onder de werkgroepleden
voor het interviewen. Daardoor konden elk werkgroeplid aan niet meer dan
twee interviews deelnemen. Dit bleek onvoldoende ruimte te bieden voor het
zelf af nemen van een interview. Wel hadden ze een actief aandeel in de in-
terviews die door de onderzoekers werden afgenomen.

Het complexe karakter van de interviews had betrekking op het feit dat
het ging om zogeheten semi-gestructureerde interviews, waarbij gebruik ge-
maakt wordt van een lijst van gespreksonderwerpen. Op die manier kan veel
informatie verkregen worden, maar dit stelt tamelijk hoge eisen aan de vaar-
digheden van de interviewer. In het bijzonder betreffen die de vaardigheid in
interviewtechnieken en in het bijzonder de kunst van het doorvragen. Juist dit
aspect werd door de betrokken werkgroepleden nog te moeilijk gevonden om
al bij het tweede interview zelf aan de slag te gaan.

Met de uitkomsten van de interviews in de hand brak de tijd aan voor het der-
de instrument: het gebruikerspanel. In feite betekende de inzet van dit instru-
ment een transformatie van de werkgroep. Door haar activiteiten en vooral
door de discussie over de uitkomsten tijdens de verschillende bijeenkomsten
van de werkgroep ontwikkelde deze zich gaandeweg tot het beoogde gebrui-
kerspanel. De ontwikkeling en transformatie had betrekking op twee stappen:

1. het ordenen van de bevindingen uit de enquête en de interviews en
2. het vertalen van de bevindingen in aanknopingspunten voor belangenbe-

hartiging

In het formuleren van actiepunten en doel voor belangenbehartiging kan een
gebruikerspanel zich beperken tot de kennis over de materie van de panelle-
den zelf. In Noord-Holland is daarvan afgeweken en heeft het panel zich in dit
opzicht primair gebaseerd op de uitkomsten van de twee andere instrumenten.
Deze is via discussie geïntegreerd met de eigen kennis en van daaruit omge-
zet in enkele actiepunten en verbetervoorstellen.

De actiepunten hebben betrekking op de vergoeding die door zorgverze-
keraars verstrekt worden bij de behandeling van en het omgaan met reumati-
sche aandoeningen. Vanwege hun landelijke belang zijn deze door het gebrui-
kerspanel overgedragen aan de Reumapatiëntenbond.

De verbetervoorstellen betreffen de kwaliteit van de dienstverlening ter
plaatse, dat wil zeggen door de regionale kantoren van de zorgverzekeraars in
de regio. Dit is bij uitstek een zaak van regionale belangenbehartiging. Gelet
op de omschrijving van een `gebruikers-panel´ behoort ook het entameren van
gesprekken hierover met de zorgverzekeraars tot de opdracht van een gebrui-
kerspanel. Deze laatste stap viel echter buiten het kader van het onderzoek,
waar het accent lag op het ontsluiten van aanwezige ervaringskennis bij leden
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van de bij de Reuma-patiëntenbond aangesloten verenigingen, en is om die
reden vooralsnog niet tot uitvoering gebracht.

Het pilotproject werd afgesloten met het in beeld brengen van de ervarin-
gen die de leden van de werkgroep/het gebruikerspanel opdeden met de toe-
gepaste vormen van ledenraadpleging en hun oordelen daarover.

Terwijl in de literatuur de verschillende instrumenten voor ledenraadpleging als
op zichzelf staand beschreven worden heeft de regio Noord-Holland ervaring
op kunnen doen met een geïntegreerde inzet van verschillende instrumenten.
Dit levert ten minste een basis op voor een specifieke methode: de methode
Gedifferentieerde ledenraadpleging. Het gaat om een vorm van ledenraadple-
ging waarbij twee of meer instrumenten op een onderling samenhangende
wijze worden ingezet. Maar de differentiatie houdt ook verband met het ver-
kennen van kennisinhouden bij verschillende groepen, zoals leden van de
aangesloten verenigingen, actieve leden behorende tot het kader van de regio
Noord-Holland en professioneel betrokkenen. Deze werkwijze levert een be-
trouwbaar en genuanceerd beeld op van de ervaringen van mensen met reu-
ma aangaande hun ziektekostenverzekering.

Niettegenstaande dit positieve resultaat is de conclusie ook dat leden-
raadpleging geen eenvoudige aangelegenheid is. Het vergt niet alleen het
nodige aan persoonlijke inzet van vrijwilligers die bovendien belemmerd zijn
door hun reuma. Ook stelt het eisen aan kennis en vaardigheden. Die zijn voor
een enquête van andere aard dan voor het interviewen. Echter, de ervaringen
en in het bijzonder de ontwikkeling die de betrokken leden doormaakten recht-
vaardigen ook de veronderstelling dat deze vereisten door scholing goed te
ontwikkelen zijn.

Kijkend naar de gehanteerde instrumenten kan vastgesteld worden dat de
schriftelijke enquête een werkbaar en werkzaam instrument is als het gaat om
het verkrijgen van een breed inzicht in gebruikersoordelen. Die zijn in principe
kwantitatief van aard. Het toevoegen van open vragen waarin de respondent
zijn antwoord kan toelichten biedt mogelijkheden tot enige verdieping. Die
toelichtingen verschaften de panelleden inhoudelijke informatie over de knel-
punten die uit de cijfers naar voren kwamen. Maar niet alleen dat, soms wer-
den in de toelichtingen ook oplossingen aangedragen. Die konden in de inter-
views verder uitgediept worden. Wat betreft het instrument `individueel inter-
view` kan gesteld worden dat de moeilijkheidsgraad hier hoger ligt dan bij de
enquête het geval is. Dit stelt extra eisen aan scholing en training waardoor
implementatie op korte termijn wellicht niet realistisch is.

Het gebruikerspanel, dat wil zeggen: de combinatie van gestandaardi-
seerde vormen met kwalitatieve vormen van ledenraadpleging met als doel de
uitkomsten daarvan te integreren met de kennis van de panelleden om aldus
te komen tot actiepunten en doelen voor belangenbehartiging, is eveneens te
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kwalificeren als een bruikbaar instrument. Daarvoor hebben de leden wel een
ontwikkeling door moeten maken. Die had betrekking op het zich als groep
ontwikkelen tot initiator en verantwoordelijk uitvoerder voor de beoogde leden-
raadpleging maar ook, zij het in mindere mate, in potentie het orgaan dat na-
mens de regio de dialoog aan kan gaan met de `andere partij´.

Het toepassen van gedifferentieerde ledenraadpleging is een zaak van zorg-
vuldig overwegen. In de eerste plaats betreft dit de organisatorische en finan-
ciële voorwaarden en de vereiste deskundigheid. Daarnaast geldt het credo:
de waarde ligt in de beperking. Teveel ledenraadplegingen kunnen averechts
werken. Leden worden enquêtemoe; de `andere partij´ raakt overvoert met
voorstellen. Om nog maar te zwijgen van de inzet die een gedegen leden-
raadpleging vraagt van de mensen die hiermee belast zijn.

Implementatie van ledenraadpleging als reguliere activiteit van regionale ver-
banden van reumapatiëntenverenigingen stelt ook eisen aan de ondersteuning
van die verenigingen. Zij zullen de daarvoor benodigde kennis en vaardighe-
den moeten op (kunnen) doen. Dat is een aandachtspunt waar de Reumapati-
entenbond in ieder geval mee aan de slag zal moeten. Daarom pleiten we
voor geleidelijke implementatie. Wellicht openen zich hier ook mogelijkheden
voor samenwerking met andere patiëntenorganisaties.

De literatuurstudie en het pilotproject leverden voldoende informatie op voor
het samenstellen van een handboek voor ledenraadpleging. Het handboek
beschrijft verschillende ter beschikking staande instrumenten op de kenmer-
ken ervan en de resultaten die verwacht mogen worden. Ook worden de stap-
pen die voor een ledenraadpleging gezet moeten worden beschreven. Het
handboek is bedoeld als een handreiking voor organisaties die op systemati-
sche wijze hun achterban willen betrekken bij het bepalen van het beleid van
de organisatie of de onderwerpen voor belangenbehartiging. Bij de totstand-
koming ervan zijn verschillende ervaringsdeskundigen uit het land in de vorm
van een redactiecommissie betrokken geweest. Het boek is vooral bestemd
voor ondersteuners en landelijke en regionale bestuurders die met ledenraad-
pleging aan de slag willen en zich willen verdiepen in de beste aanpak daar-
voor.
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1 Strategieën en instrumenten voor ledenraadpleging

1.1 Belangenbehartiging voor en door mensen met reumatische
aandoeningen

De beweging van mensen met reumatische aandoeningen bestaat uit een
fijnmazig netwerk van lokale en regionale verengingen. Deze verenigingen zijn
actief op het gebied van belangenbehartiging, voorlichting, lotgenotencontact
en sociale activiteiten. In de jaren zeventig organiseerden deze verenigingen
zich op landelijk niveau in de Reumapatiëntenbond. De bond zet zich op lan-
delijk niveau in voor de belangenbehartiging van mensen met reuma. Ze doet
dat onder meer door de belangen van deze mensen onder de aandacht te
brengen van de landelijke politiek en van een scala aan organisaties die actief
zijn op het gebied van de gezondheidszorg. Daarnaast ondersteunt de bond
de plaatselijke en regionale organisaties van deze verenigingen bij de uitvoe-
ring van hun taken.

Sinds het begin van de negentiger jaren is er binnen de Reumapatiënten-
bond sprake van voortgaand proces van professionalisering. Deze ontwikke-
ling kenmerkt zich niet alleen in het aantrekken van beroepskrachten maar ook
door het plegen van investeringen voor het ontwikkelen van de deskundigheid
van de vele vrijwilligers die actief zijn in de beweging op landelijk, regionaal en
plaatselijk niveau. De laatste jaren richt de bond zich in het bijzonder op het
versterken van het regionaal niveau. Onder meer zijn daartoe zogeheten re-
gioraden opgericht waar de regionale en lokale reumapatiëntenverenigingen in
samenwerken. De raden zijn op landelijk niveau vertegenwoordigd in de
BondsAdviesRaad (BAR). De BAR adviseert het bestuur van de bond bij het
ontwikkelen van het beleid.

Deze ontwikkeling sluit aan bij een partiële verschuiving van de belan-
genbehartiging van het landelijke naar het regionale en lokale niveau waar
steeds meer besluitvorming over de inrichting van de gezondheidszorg en van
het stelsel van voorzieningen plaatsvindt. Bovendien is er als gevolg van de-
mo-cratiseringstendensen sprake van een verschuiving van posities en rollen.
Patiënten verwerven een toenemende invloed op de inrichting van de gezond-
heidszorg. Daarmee profileert de beweging van chronisch zieken en gehandi-
capten zich steeds meer als de zogeheten derde partij (Lammerts en Raspe,
1994; Oudenampsen, 1999).

In het licht van dit proces acht de Reumapatiëntenbond het noodzakelijk
om de contacten met haar achterban op landelijk en regionaal niveau te ver-
beteren en te versterken. Daarvoor voert zij tenminste twee redenen aan. De
eerste betreft het als vereniging democratisch kunnen functioneren: de bij de



Verwey-Jonker Instituut
8

bond aangesloten verenigingen moeten meer invloed krijgen op het beleid van
de bond en haar geledingen. De tweede reden is het beter kunnen benutten
van de ervaringskennis van de leden van deze verenigingen ten behoeve van
de belangenbehartiging. Ervaringskennis bevat belangrijke informatie voor de
belangenbehartiging; die wordt nog onvoldoende benut.

De beoogde verbetering vraagt om kennis van strategieën en instrumen-
ten die daarbij behulpzaam kunnen zijn, maar ook om het ontwikkelen van de
mogelijkheden (kennis en middelen) om deze adequaat in te kunnen zetten.
Het laatste heeft voornamelijk een praktische betekenis. Het gaat om het toe-
rusten van het regionale kader met deskundigheid op het gebied van het toe-
passen van dergelijke strategieën en instrumenten. Voor de landelijke organi-
satie betekent dit ook een uitbreiding van de ondersteunende taken naar de
regio’s.

1.2 De betekenis van ervaringskennis voor belangenbehartiging

Belangenbehartiging door zelforganisaties, zoals die onder meer uitgeoefend
wordt door verenigingen voor chronisch zieken en gehandicapten, is voor een
belangrijk deel gebaseerd op de ervaringskennis van de deze mensen. Hun
belangen op het gebied van de gezondheidszorg, maar ook als het gaat om
hun sociale en maatschappelijke positie, vloeien rechtstreeks voort uit de erva-
ringen die zij dagelijks opdoen met hun aandoening. Dat geldt ook voor men-
sen met reuma.

Algemeen gesteld wordt met ervaringskennis bedoeld: de kennis die
mensen verwerven door de ervaringen die zij opdoen in hun dagelijkse, soci-
ale en maatschappelijk leven. Daarbij  gaat het om een diffuus geheel van
vaak sterk persoon- en situatiegebonden ervaringen. Verbonden aan chroni-
sche aandoeningen zijn die ervaringen te onderscheiden in drie onderling
samenhangende categorieën (Lammerts en Raspe, 1994, pg. 21):

1. competentie-ervaringen: ervaringen die voortvloeien uit de dagelijkse
omgang met de aandoening, de beperkingen die daar het gevolg van zijn
en de manieren die de persoon ontwikkeld heeft, dan wel waarover deze
beschikt om deze beperkingen te compenseren;

2. gebruikerservaringen: ervaringen die de persoon opdoet rond de diagnose
en behandeling en met de daarmee samenhangende zorg- en hulpverle-
ning;

3. bejegeningservaringen: ervaringen met wijzen waarop anderen, zoals
artsen en andere hulp- en dienstverleners, maar ook de eigen omgeving,
zoals familie, vrienden en collega’s met de persoon omgaan.
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Belangenbehartiging vereist het aanbrengen van samenhang en betekenis in
het diffuse geheel van persoonlijke ervaringen. Om dit te bewerkstelligen en
om te zetten in hanteerbare kennis, behoeven deze ervaringen een specifieke
bewerking. Dit strekt zich uit van het verzamelen van ervaringen tot en met de
transformatie ervan in actiepunten. Daarmee verwerft de beweging, verwerft
het kader tevens ervaringsdeskundigheid.

Voor de belangenbehartiging heeft ervaringsdeskundigheid niet alleen
een inhoudelijke betekenis in de zin dat het belangenbehartigers adequate
thema´s verschaft. Daarmee samenhangend verleent het de belangenbeharti-
gers ook meer legitimiteit ten opzichte van de professionele organisaties
waarmee ze te maken hebben. Anders gezegd: de ervaringsdeskundigheid
waarover de beweging beschikt, legitimeert op het niveau van de doelstellin-
gen en activiteiten op expliciete wijze het handelen van die beweging. Het
behoeft geen betoog dat dit nog meer het geval zal zijn wanneer vanuit de
bewerking van ervaringskennis constructieve bijdragen geleverd worden aan
de inrichting van de zorg voor mensen met reuma. Het is precies die verwach-
ting die ten grondslag ligt aan de toenemende erkenning van het belang van
ervaringskennis voor het beleid in het algemeen en voor de inrichting van de
gezondheidszorg in het bijzonder.

De ervaringen van mensen met reuma verschaffen de reumabeweging
reeds op verschillende manieren de grondstof en de munitie voor de belan-
genbehartiging. Die variëren van activiteiten als het lotgenotencontact en de
voorlichtingsbijeenkomsten tot de Nationale Reumalijn van het Nationaal
Reumafonds en de Reumapatiëntenbond. Incidentele activiteiten als meldwe-
ken horen daar ook bij. De informatie die deze activiteiten opleveren bepalen
in belangrijke mate de agenda van de belangenbehartigers: het lokale, regio-
nale en landelijke kader van de reumabeweging.

Echter, deze vormen van kennisverwerving zijn niet helemaal probleem-
loos. Zo geven ze vaak een vertekend beeld van de ervaringen. Dat is bijvoor-
beeld het geval bij klachtenregistraties tijdens meldweken. Mensen zonder
klachten melden zich niet waardoor hun ervaringen niet geregistreerd worden.
Een belangrijk probleem is ook dat de kennis die besloten ligt in deze ervarin-
gen niet zonder meer beschikbaar is, laat staan aangewend kan worden voor
belangenbehartiging. In het lotgenotencontact bijvoorbeeld heeft de uitwisse-
ling van ervaringen een potentiële signaalwerking, maar dat signaal moet wel
gezien worden. Dat is niet zonder meer het geval. Het uitwisselen van ervarin-
gen en steun bieden aan elkaar, heeft niet primair als doel het verwerven van
signalen over bijvoorbeeld de behandeling van de aandoening. Het maakt
zogezegd geen deel uit van het programma. Bijgevolg is het allerminst van-
zelfsprekend dat de organisatie alert is op mogelijke signalen. Bovendien ont-
breekt het vaak aan kennis en vaardigheden voor het systematisch verzame-
len, ordenen en analyseren van de ervaringen op hun betekenis voor de be-
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langenbehartiging. Dat desondanks ervaringen in voorkomende gevallen wel
als signalen opgepakt en doorgespeeld worden doet hier niets aan af.

1.3 Naar een systematische benutting van ervaringskennis

Doelstelling van het onderzoek

Een adequate strategie voor het verwerven van de benodigde kennis is het
stelselmatig raadplegen van de achterban. Daarvoor staan verschillende me-
thoden en instrumenten ter beschikking. Maar dat alleen is niet voldoende.
Nodig is ook het verwerven van de benodigde kennis en vaardigheden om
deze te kunnen toepassen. In dit licht heeft de Reumapatiëntenbond het Ver-
wey-Jonker Instituut gevraagd een onderzoek te verrichten naar geschikte
vormen van ledenraadpleging en de benodigde voorwaarden om deze op een
effectieve wijze in te kunnen zetten.
Het doel van het onderzoek betrof het verwerven van concrete inzichten in en
kennis van de werkzaamheid en werkbaarheid van daartoe geschikt geachte
instrumenten. Meer specifiek gaat het om instrumenten waarmee de erva-
ringskennis van de leden van reumapatiëntenverenigingen beter benut kan
worden. De realisering van dit doel diende uit te monden in drie producten:

1. een overzicht van de in de literatuur beschreven instrumenten;
2. een evaluatie van een experiment met enkele van deze instrumenten;
3. een handboek voor ledenraadpleging.

De voorliggende rapportage voorziet in de eerste twee producten, alsmede in
een beschrijving van de totstandkoming van het daarop gebaseerde hand-
boek. Als zodanig is het handboek het resultaat van de literatuurstudie en het
experiment. Het is bedoeld als handreiking voor organisaties die op een sys-
tematische wijze hun achterban willen betrekken bij het bepalen van het beleid
van de organisatie of de onderwerpen voor belangenbehartiging.

“Je kan dit handboek zien als een gereedschapskist. We hebben onze gereedschapskist gevuld met
instrumenten voor raadpleging van de achterban. Je kan wel van alles in de gereedschapskist stop-
pen, maar als je met die boormachine niet kan omgaan, heb je er niks aan. Of instrumenten zijn te
duur, of alleen bedoeld voor de vakman. Anders gezegd: is het een bruikbaar instrument en wat zijn
de voorwaarden voor gebruik? Patiëntenorganisaties zoeken over het algemeen naar eenvoudige
instrumenten of wat meer ingewikkelde instrumenten waarbij beperkt gebruik gemaakt hoeft te wor-
den van deskundigen.”
Marga Schrieks, hoofd Collectieve belangenbeharting en Ondersteuning, in: Benutting van Ervaringsdeskundig-
heid. Handboek voor het raadplegen van de achterban ter versterking van de belangenbehartiging door patiën-
tenorganisaties.



Verwey-Jonker Instituut
11

Vraagstelling

Hoewel het onderzoek zich specifiek richt op de mogelijke betekenis van de
instrumenten voor de belangenbehartiging voor mensen met reuma hebben de
uitkomsten van het onderzoek en daarmee ook het handboek een breder be-
lang. Te verwachten valt dat de opgedane kennis ook van belang is voor an-
dere patiëntenorganisaties. Om die reden is de uit het doel van het onderzoek
afgeleide vraagstelling opzettelijk breed geformuleerd. Deze luidt:

Met welke methoden is de bij chronisch zieken aanwezige ervaringskennis te
ontsluiten en beschikbaar te maken voor de optimalisering van de collectieve
belangenbehartiging door patiëntenorganisaties?

In het voorgaande is tot nu toe steeds gesproken over instrumenten, terwijl in
de vraagstelling de term ‘methoden’ wordt gehanteerd. Daarmee bedoelen we
niet dat methoden synoniem is aan instrumenten. Door de term ‘methoden’ te
gebruiken overstijgt de vraagstelling het gebruik van instrumenten op zich. In
dit onderzoek verstaan we onder `methode´ een werkwijze voor doelgerichte
ledenraadpleging die bestaat uit het maken van strategische keuzes, het in
samenhang daarmee toepassen van bepaalde instrumenten en het vervullen
van randvoorwaarden voor uitvoering. In dit perspectief betreft het onderzoek
het opdoen van kennis voor een strategisch geleide inzet van de beschikbare
instrumenten, alsmede kennis over de daarvoor benodigde deskundigheid en
over de te vervullen randvoorwaarden.

Doelgerichte ledenraadpleging wil zeggen dat de raadpleging – het in-
ventariseren en analyseren  van ervaringen – een vooropgesteld doel van
belangenbehartiging betreft. Dit doel bepaalt voor een belangrijk deel de stra-
tegie en de daarin te hanteren instrumenten. Afhankelijk van het doel wordt er
een strategie bepaald en de daarvoor geschikte instrumenten gekozen. Er is
dus geen sprake van willekeurig shoppen in een gereedschapswinkel. We
willen dit illustreren met een voorbeeld uit de belangenbehartiging op het ge-
bied van de vervoersvoorzieningen zoals die via de WVG geregeld zijn. De
belangen op dit gebied kunnen op verschillende manieren (strategieën) behar-
tigd worden.

Een goed voorbeeld hiervan is als een plaatselijke reumapatiëntenvereni-
ging signalen krijgt dat deze voorziening niet goed afgestemd is op de be-
hoeften van de mensen met reuma die afhankelijk zijn van deze voorziening.
Het is dan belangrijk om na te gaan of de signalen incidenten betreffen, dan
wel wijzen op een structureel tekort, maar ook wat eventuele alternatieven zijn.
Deze eis laat zien dat de vereniging er niet verstandig aan doet uitsluitend af
te gaan op de signalen, maar uit te zoeken wat daar de waarde van is. Het ligt
dan niet voor de hand om te kiezen voor een lange termijn aanpak, zoals dat
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bijvoorbeeld plaatsvindt in een panelonderzoek1. Beter is het om dan te kiezen
voor een benadering die:

• snel inzicht verschaft in de aard van de signalen (incidenteel of structu-
reel)  en

• handvatten aanreikt die kunnen leiden tot concrete verbetervoorstellen.

Deze inperking van de keuzevrijheid in strategieën en instrumenten heeft ook
gevolgen voor de opzet en reikwijdte van het onderzoek. Die is vanwege de
schaarse onderzoeksmiddelen eveneens beperkt. Het was daarom niet moge-
lijk om een breed scala aan strategieën te testen. Gekozen is voor een opzet
die analoog is aan het voornoemde voorbeeld, waarbij afgeleid van de vraag-
stelling een antwoord geboden moest worden op de volgende onderzoeksvra-
gen:

1. Wat zijn voor categoriale patiëntenorganisaties relevante instrumenten
voor raadpleging van de achterban?

2. Hoe wordt de werkbaarheid van enkele specifiek daartoe gekozen instru-
menten in een praktijk-experiment beoordeeld?

1.4 Opzet en uitwerking van het onderzoek

Methode van onderzoek

Met het oog op het doel van het onderzoek is gekozen voor een specifieke
onderzoeksstrategie, namelijk een combinatie van een literatuurstudie met
ontwikkelend onderzoek in de vorm van een pilot. De literatuurstudie had als
doel het verschaffen van een geordend overzicht van geschikt te achten in-
strumenten voor ledenraadpleging. Naast het verwerven van materiaal voor
het maken van een onderbouwde keuze voor enkele uit te proberen instru-
menten was dit overzicht tevens nodig voor het handboek.

Gelet op het karakter van de Reumapatiëntenbond en de bij haar aange-
sloten regionale en plaatselijke verenigingen hebben we ons in de literatuur-
studie vooral gericht op methoden van raadpleging die relatief eenvoudig van
opzet zijn en niet teveel kosten met zich meebrengen. Daartoe bestudeerden
we voornamelijk literatuur over gebruikersraadpleging welke in de zorg en in
de zakelijke dienstverlening toegepast wordt. De wetenschappelijke literatuur
over onderzoeksmethoden lieten we buiten beschouwing. De daarin beschre-
                                                       

1 In hoofdstuk twee geven we een overzicht van instrumenten voor leden-
raadpleging, waaronder het hier genoemde voorbeeld.
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ven methoden zijn dermate complex dat toepassing daarvan niet realistisch is
voor belangenbehartigers. De hoge eisen die deze stellen aan methodologi-
sche kennis en vaardigheden gaan voorbij aan de competenties van belan-
genorganisaties als de Reumapatiëntenbond en de aangesloten verenigingen.
Evenzo is de literatuur over marketingtechnieken niet diepgaand bestudeerd,
maar dan omdat daarbij de inbreng van de cliënt een andere doelstelling heeft.

De pilot betreft een strategische combinatie van ontwikkeling, begeleiding
en evaluatie, waarbij de onderzochten actief in het onderzoek betrokken wor-
den als ‘medeonderzoekers’ (Coenen, 1987; Lammerts, 1998). In het onder-
havige onderzoek zijn de onderzochten primair de leden van een werkgroep
bestaande uit enkele regionale kaderleden van de regio Noord-Holland. De
werkgroep werd in het leven geroepen ten behoeve van de pilot en vervulde
een essentiële rol in de uitvoering ervan. Het betrof het verzamelen van erva-
ringsgegevens van mensen met reumatische aandoeningen, inclusief het ge-
schikt maken van de daartoe in te zetten instrumenten, de analyse van de
gegevens en de transformatie van de analyse-uitkomsten in mogelijke actie-
punten.

De keuze voor deze onderzoeksstrategie werd ingegeven door de wense-
lijkheid om zo concreet mogelijk ervaringen op te doen met de werkbaarheid
van in te zetten methoden en instrumenten. Werkbaar wil zeggen: het met
ondersteuning van de Reumapatiëntenbond zelfstandig kunnen uitvoeren van
gesystematiseerde vormen van doelgerichte ledenraadpleging door regionale
kaderleden2. Door de kaderleden actief te betrekken bij de uitvoering van het
experiment kon praktische kennis verworven worden over de mogelijkheden
en belemmeringen van deze vormen van belangenbehartiging, maar tevens
over de benodigde deskundigheidsbevordering en de benodigde ondersteu-
ning. In dit verband had het onderzoek, naast andere zaken, ook betrekking op
het gegeven dat het gaat om mensen met  lichamelijke beperkingen.

De voor de uitvoering van het experiment, of beter gezegd: de voor leden-
raadpleging benodigde ondersteuning werd voor een belangrijk deel door de
onderzoekers verzorgd. In die rol traden zij gedurende de pilot plaatsvervan-
gend op voor de Reumapatiëntenbond  Dit was ingegeven door de constate-
ring dat de bond zelf onvoldoende was toegerust om de benodigde ondersteu-
ning te kunnen bieden. Wel heeft een daartoe aangewezen medewerker van
de bond een actief aandeel gehad in de werkgroep en zo kennis kunnen ver-
zamelen die van belang is voor de invulling van de benodigde ondersteuning
in de toekomst. Ook werden bij de bond ter voorbereiding op de toekomst

                                                       
2 Met regionale kaderleden bedoelen we mensen die op vrijwillige basis in de

Reumapatiëntenverenigingen binnen een regio functies vervullen op be-
stuurlijk niveau en/of in de organisatie en uitvoering van activiteiten op het
gebied van bijvoorbeeld voorlichting en lotgenotencontact.



Verwey-Jonker Instituut
14

alvast enkele infrastructurele maatregelen genomen. Die bestonden uit de
aanschaf van software voor statistische analyse en de deelname van enkele
beroepskrachten aan een instructie in het maken van een datafile en een co-
deboek, evenals voor de invoer van gegevens afkomstig uit de ledenraadple-
ging en het maken van eenvoudige analyses. Deze instructie werd eveneens
door de onderzoekers verzorgd.

De voor de evaluatie van de pilot benodigde gegevens werden verkregen
met behulp van participerende observatie en een afsluitend groepsinterview
met de werkgroep. De onderzoekers namen actief deel aan de werkgroep
vanuit een methodologisch aansturende en uitvoerende rol. Het aspect van
aansturing hield in dat de werkgroepleden gestimuleerd werden om zoveel
mogelijk zelf de nodige handelingen te verrichten, daarbij ondersteund door de
onderzoekers. In relatie tot de vraag naar de werkbaarheid van de toepaste
instrumenten vormden die handelingen op hun beurt de observatie-eenheden
van de onderzoekers. Afgeleid van de onderzoeksvragen werden de observa-
ties geleid door de volgende vragen:

• Wat is er op regionaal niveau nodig aan kennis en vaardigheden voor
een adequate ledenraad-pleging?

• Wat kan hiervan als reeds aanwezig worden aangemerkt?
• Welke vormen van ondersteuning, inclusief deskundigheidsbevordering

zijn nodig?

Eveneens gestuurd door deze vragen had het groepsinterview als onderwerp
de ervaringen van de werkgroep zelf met de gehanteerde werkwijze. Tevens
werd de werkgroep bevraagd naar haar oordeel over de werkzaamheid van de
instrumenten.

Opzet van de pilot

De pilot had tot doel het toetsen op werkzaamheid en werkbaarheid van en-
kele instrumenten voor belangenbehartiging op zowel lokaal en regionaal als
landelijk niveau. De keuze van de te beproeven instrumenten was enerzijds
gebaseerd op het doel van het onderzoek: het beoordelen van enkele instru-
menten op hun geschiktheid voor ledenraadpleging. Anderzijds werd de keuze
ingegeven door  strategische overwegingen. Die lagen besloten in het doel
van de ledenraadpleging: het achterhalen van ervaringen die leden opdoen
met zorgverzekeraars als het gaat om de door hen verstrekte vergoedingen en
de kwaliteit van de geboden dienstverlening met als doel het formuleren van
verbetervoorstellen op deze aspecten. Met dit oogmerk viel de keus op:
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1. een schriftelijke enquête met gesloten en open vragen, voor te leggen aan
een a-selecte steekproef van leden van reumapatiëntenverenigingen in
een regio;

2. diepte-interviews met sleutelinformanten uit de reumapatiëntenverenigin-
gen en uit de beroepspraktijk in die regio;

3. een gebruikerspanel, samengesteld uit kaderleden van die regio.

De gekozen instrumenten worden in de literatuur als op zichzelf staande en in
te zetten instrumenten beschreven. De pilot ging echter een stap verder. Be-
halve naar de intrinsieke betekenis van de instrumenten is tevens gekeken
naar de mogelijkheden voor en de betekenis van een integrale toepassing.
Deze opzet werd ingegeven door methodologische en strategische redenen.

Methodologisch gezien ging het niet alleen om het beoordelen van de
werkzaamheid en werkbaarheid van elk in te zetten instrument afzonderlijk,
maar ook om deze onderling te kunnen vergelijken. Dit veronderstelt dat de
verschillende instrumenten onder zoveel mogelijk dezelfde condities toegepast
worden. Onder meer hield dit in dat de pilot, of beter: de toepassing van de
instrumenten, in één bepaalde regio moest plaatsvinden en daarbinnen door
één bepaalde werkgroep van kaderleden diende te worden uitgevoerd. Dat
was nodig om te voorkomen dat er vertekening zou optreden door eventuele
verschillen in de context en in de kennis en vaardigheden van uitvoerders.
Deze voorwaarde heeft vooral betrekking op het kunnen beoordelen van de
werkbaarheid van de gekozen instrumenten, maar betekende tevens een mo-
gelijkheid om na te gaan in welk opzicht de gehanteerde instrumenten elkaar
kunnen aanvullen en het geheel meer wordt dan de som der delen. Die moge-
lijkheid is van belang voor de strategische betekenis van de pilotopzet.

De strategische betekenis betreft het streven van de pilot naar een gedif-
ferentieerde vorm van kennisverwerving over de ervaringen van mensen met
reuma en het scheppen van een kader waarbinnen de verworven kennis ge-
transformeerd kon worden in kennis voor belangenbehartiging. Verwacht werd
dat op deze manier minimaal een basis kon worden gelegd voor een methode
voor ledenraadpleging. Hierbij gaat het primair om de werkzaamheid van de
gekozen instrumenten in termen van kwantitatieve en kwalitatieve kennisop-
brengsten. Door deze differentiatie konden de toegepaste instrumenten tevens
beoordeeld worden op de aanvullende betekenissen ten opzichte van elkaar,
ofwel op de eventuele meerwaarde van de uitkomsten als gevolg van een
samenhangende toepassing van de instrumenten. Het gebruikerspanel,
waarin de werkgroep zich gaandeweg het experiment ontwikkelde, fungeerde
in deze opzet en in het bijzonder in de laatste fase ervan als scharnierpunt
voor het formuleren van handvatten voor belangenbehartiging: de integratie en
transformatie van ervaringen in zowel kwantitatief als kwalitatief onderbouwde
actiepunten.
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1.5 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk doen we verslag van het literatuuronderzoek. Ge-
rangschikt in vier groepen  beschrijven we een elftal instrumenten voor leden-
raadpleging. Achtereenvolgens gaat het om instrumenten voor registratie van
klachten en informatievragen, gestandaardiseerde inventarisatie van gebrui-
kersoordelen, kwalitatieve benaderingen en de directe dialoog. We sluiten af
met enkele conclusies. Die betreffen onder meer een ordening van de bespro-
ken instrumenten naar de mate van betrokkenheid van de leden op de uitkom-
sten van de mogelijke raadplegingen.

Het daaropvolgende hoofdstuk is geheel gewijd aan het pilotproject. We
beginnen met een andere uitwerking van de pilotopzet. Daarna bespreken we
de diverse fasen en stappen van de ledenraadpleging en de ervaringen die de
betrokken kaderleden als werkgroep daarbij opdeden. Het accent ligt op het
beschrijven van het werkproces dat de werkgroep doorliep in relatie tot de
uitgeprobeerde instrumenten. Ook gaan we op hoofdlijnen in op enkele uit-
komsten van de gehanteerde instrumenten.

Het laatste hoofdstuk bevat een terugblik, gevolgd door onze conclusies
en aanbevelingen. Het laatste betreft zowel de mogelijkheden en voorwaarden
voor implementatie van de methode in de eigen organisatie als het delen van
de opgedane ervaringen en kennis met zusterorganisaties. Dit hoofdstuk bevat
tevens een verantwoording van de totstandkoming van het handboek.
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2 Overzicht van instrumenten voor ledenraadpleging

2.1 Mogelijkheden voor raadpleging in vogelvlucht

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van instrumenten voor gebruikers-
raadpleging welke uit de literatuurstudie naar voren kwamen. Gebruikersraad-
pleging vindt veelal plaats in het kader van zorgvernieuwing en het doorbreken
van de aanbodgerichte inrichting van de zorg. Niettemin lijken de in de door
ons bestudeerde literatuur beschreven instrumenten in het algemeen ook
goed bruikbaar voor categoriale patiëntenorganisaties. Op bescheiden schaal
wordt reeds gebruik gemaakt van instrumenten als enquêtes en van kwalita-
tieve werkvormen om inzicht te krijgen in ervaringskennis van de achterban.
Voorbeelden hiervan zijn de enquêtes van de Gehandicaptenraad in het kader
van de WVG en de Filosofische salons van de Multiple Sclerose Vereniging
Nederland (MSVN). Ook bestaan er enkele initiatieven om websites te gebrui-
ken voor de raadpleging van leden. Een voorbeeld van het laatste is
www.leefwijzer. In de literatuur (zie o.m. Timmerman, 2000; Verbeek, 1993)
worden vier groepen van gebruikersraadpleging, elk met hun eigen doelen en
instrumentaria, onderscheiden:

1. Registratie van klachten en informatievragen
Registratie van klachten en informatievragen zijn veelal een nevenproduct van
een dienstverlening die een gebruikersorganisatie heeft opgezet. Het initiatief
ligt bij de gebruiker zelf die zich met klachten of vragen tot een organisatie
wendt. De organisatie doet er zijn voordeel mee. Deze vorm van raadpleging
is de gemakkelijkste en goedkoopste manier van raadplegen van de achter-
ban. Daar staat tegenover dat het gaat om een ongerichte en niet representa-
tieve methode. Niet elke patiënt belt bijvoorbeeld de Nationale reumalijn.
Daardoor geeft dit instrument onvoldoende informatie om een goede strategie
voor belangenbehartiging op te baseren.

2. Gestandaardiseerde inventarisatie van gebruikersoordelen
Het nadeel van klachtenregistratie wordt opgeheven door het gebruik van
meer gestandaardiseerde instrumenten, zoals enquêtes die eenmalig of re-
gelmatig (panelonderzoek) onder een representatieve groep gebruikers wor-
den verspreid. Een variant hierop is de telefonische enquête. Het initiatief ligt
bij de belangenorganisatie zelf. Het ontwikkelen van een goede vragenlijst en
het samenstellen van een representatieve groep van respondenten vergen de
nodige investeringen en inspanningen. Ook de analyse van de gegevens
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vraagt enige deskundigheid. Deze instrumenten geven  bruikbare informatie
en een representatief beeld van wat de achterban vindt.

3. Kwalitatieve benaderingen
Kwalitatieve benaderingen worden toegepast voor het uitdiepen van bepaalde
thema’s en het verzamelen van kennis over achtergronden, oorzaken en be-
weegredenen. Vaak wordt gewerkt met interviews onder sleutelfiguren of on-
der een specifieke groep gebruikers of met vragenlijsten met veel open vragen
voor een relatief kleine groep gebruikers.

4. Directe dialoog
Hierbij wordt aan de hand van een bepaalde methodiek een directe dialoog
met een breed samengestelde groep van actieve leden aangegaan. Het doel
is niet zozeer het verzamelen van informatie, als wel het door onderling debat
ontwikkelen van verbeteringsvoorstellen, toekomstscenario's en aanpakken.
Dit brengt als voorwaarde met zich mee dat de berokken leden goed op de
hoogte moeten zijn over wat er leeft onder de achterban in relatie tot het the-
ma van het debat.

In de volgende paragrafen gaan we nader in op de tot deze groepen behoren-
de instrumenten. We beschrijven dit aan de hand van de volgende kenmerken:

• inhoud van de gegevens (bijv. leefsituatie, opvattingen, behoefte, beoor-
deling, klachten);

• aard van de gegevens  (kwantitatief of kwalitatief, beschrijvend of evalua-
tief);

• rol van de onderzochte personen (reactief of interactief);
• toepasbaarheid voor groepen (groot- of kleinschalig, steekproef of selecte

groep);
• generaliseerbaarheid van de resultaten (waaronder betrouwbaarheid en

validiteit);
• benodigde infrastructuur.

De opgespoorde instrumenten worden vervolgens getoetst aan de vraag in
hoeverre zij bruikbaar kunnen zijn voor een praktijkexperiment. Dit mondt uit in
een voorstel voor de in het pilotproject in te zetten instrumenten.

2.2 Registratie van klachten en informatievragen

Klachtenopvang en het geven van informatie over zorg en dienstverlening is
vaak een van de belangrijkste taken van organisaties van gebruikers. Maar in



Verwey-Jonker Instituut
19

de loop van de tijd zijn ook steeds meer belangenorganisaties klachten en
informatievragen als bron van informatie gaan zien en zijn ze deze systema-
tisch gaan signaleren en registreren. Deze activiteiten hebben vooral tot doel
de belangen van individuele leden te behartigen. Soms organiseren deze or-
ganisaties ook meldweken om de eigen achterban te stimuleren om klachten
en knelpunten over een bepaald thema naar voren te brengen. Dat is vooral
het geval bij de invoering van nieuwe regelgeving die ingrijpend is in het dage-
lijks bestaan van de achterban. Oproepen daartoe leveren vaak veel informatie
op. Een variant op klachtenregistratie is de registratie van door leden gestelde
informatieve vragen.

Klachtenregistratie

Instellingen zijn tegenwoordig verplicht om klachten te behandelen. Daardoor
kent ons land inmiddels een tamelijk fijnmazig stelsel ter behandeling van
klachten; bestaande uit klachtenbureaus. Deze zijn opgericht door belangen-
organisaties ter ondersteuning van cliënten die een klacht willen indienen. Zo
is onder de hoede van het Regionaal Patiënten Consumenten Platform
(RPCP) in elke regio een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
(IKG) op dit terrein actief. Klachtenopvang en klachtenbehandeling heeft tot
doel het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde goederen of diensten.

Klachten en vragen worden systematisch geregistreerd met het doel om
knelpunten in de zorg op het spoor te komen. De klachtenregistratie kan zowel
handmatig als geautomatiseerd plaatsvinden. Bij grote hoeveelheden, bijvoor-
beeld als uitkomst van een meldweek, ligt automatische verwerking voor de
hand. Bovendien werkt automatische verwerking nauwkeurigheid en objectivi-
teit in de hand.

Klachtenregistratie kan op verschillende manieren ingezet worden. Een eerste
mogelijkheid is een algemene, brede registratie, bijvoorbeeld in de vorm van
een meldpunt. Klachten van allerlei aard worden in dit geval op één punt ver-
zameld en verwerkt. Het gaat om een continue verzameling van klachten van
verschillende signatuur.

Een andere mogelijkheid is specifieke klachtenregistratie. Gedurende een
bepaalde van te voren vastgestelde tijdsspanne worden klachten verzameld
die betrekking hebben op een bepaald onderwerp. Meestal vindt dit plaats in
het kader van evaluatie van nieuwe voorzieningen of maatregelen. In beide
vormen ligt het initiatief bij de gebruiker. Met name de vakbeweging organi-
seert regelmatig meldweken met betrekking tot nieuwe regelgeving rond de
sociale zekerheid.
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Registratie van informatievragen

Een variant op de klachtenregistratie is de registratie van informatieve vragen.
De Nationale Reumalijn, een gezamenlijk initiatief van de Reumapatiënten-
bond en het Nationale Reumafonds, is een voorbeeld van een informatielijn,
waarbij vragen over reumatische aandoeningen systematisch worden geregi-
streerd. De Nationale Reumalijn werkt met getrainde ervaringsdeskundige en
professionele voorlichters. De ervaringsdeskundigen wisselen ervaringen uit
en bieden een luisterend oor. De professionele voorlichters geven informatie
over financiële vergoedingen, patiëntenrechten, mogelijkheden op de ar-
beidsmarkt etc. Ook geven zij medische informatie. De bellers worden via een
keuzetoetssysteem doorgeschakeld naar de juiste voorlichter. De registratie
van binnenkomende vragen is tevens de belangrijkste informatiebron waarover
het bond momenteel beschikt. Er wordt naar gestreefd om per kwartaal een
analyse te geven van de vragen die zijn binnengekomen.

Kenmerken van registratie

Samengevat laat registratie zich op de volgende aspecten kenmerken:
• De inhoud van de gegevens is vaak zeer gevarieerd, omdat deze afhan-

kelijk is van wat de klager of de informatievrager aan informatie wil prijs-
geven. Er wordt echter niet gevraagd naar oordelen of behoeften.

• De gegevens van de registraties zijn kwantitatief. Als het gaat om klach-
tenbehandeling, waarbij de redelijkheid van de klacht beoordeeld wordt,
zijn de gegevens kwalitatief. De aard van de gegevens is vooral evalua-
tief.

• Hoewel de registraties in de regel gebaseerd zijn op grote aantallen
klachten en informatievragen, zijn de gegevens niet generaliseerbaar. Dit
wordt veroorzaakt doordat het initiatief bij de cliënt ligt. De gegevens van
tevreden cliënten of de cliënten die geen vragen hebben zijn daardoor
niet opgenomen in de registraties. Er ontstaat al gauw een vertekend
beeld. Dit zou de geldigheid van de conclusies aantasten.

• Er kan worden volstaan met een relatief eenvoudige infrastructuur. De-
gene die de vragen of klachten opvangt, registreert de gegevens. Wel is
het belangrijk dat de kwaliteit van de registraties bewaakt wordt en dat de
medewerkers cursussen krijgen aangeboden om op een goede, eendui-
dige en uniforme, manier te kunnen registreren.

Bij een goede publiciteit is een groot bereik mogelijk. In het bijzonder geldt dit
voor specifiek georganiseerde meldweken en waar het gaat om een onder-
werp dat de aandacht heeft van de pers. Registraties leveren een breed in-
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zicht op in de problemen, tekorten en knelpunten met betrekking tot voorzie-
ningen en diensten. Een nadeel is het probleem van het handhaven van de
continuïteit, met name wanneer registratie plaatsvindt door vrijwilligers. Dit
hangt samen met het kunnen beschikken over vaste tijden waarop het meld-
punt bereikbaar moet zijn. Een ander nadeel is de eenzijdigheid: er worden
slechts knelpunten geregistreerd, waardoor de positieve aspecten onderbelicht
blijven. De gegevensverzameling is echter zeer geschikt om knelpunten te
signaleren om deze vervolgens met behulp van andere instrumenten uit te
diepen.

2.3 Gestandaardiseerde inventarisatie van gebruikersoordelen

Een tweede groep van instrumenten betreft die van brede inventarisatie met
behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst (Spin, 1996). In de toepassing
daarvan zijn verschillende varianten in zwang:

• schriftelijke enquête;
• telefonische enquête;
• panelonderzoek: waarbij een min of meer representatieve groep respon-

denten met enige regelmaat vragen krijgen voorgelegd.
• telemetrie, waarbij een relatief grote groep cliënten met enige regelmaat

gegevens in dagboekvorm noteren en deze via een telefoontoestel geco-
deerd doorbellen naar een centrale computer.

Schriftelijke enquête

In het geval van een schriftelijke enquête krijgt de respondent – degene van
wie gevraagd wordt mee te werken aan de enquête – een vragenlijst toege-
stuurd. Hij of zij vult de vragenlijst in aan de hand van de bijgevoegde toelich-
ting en retourneert de lijst vervolgens aan de onderzoeker.

Met een schriftelijke enquête is een groot bereik mogelijk. Bovendien is
de verwerking relatief eenvoudig en vergt weinig investeringen. Wel vragen het
maken van een goede en verantwoorde analyse en de presentatie van de
gegevens enige kennis van zaken. Van belang is verder een goede (repre-
sentatieve) samenstelling van de onderzoekspopulatie, een zorgvuldige intro-
ductie van de vragenlijst waarbij getracht wordt de respondenten te motiveren
de vragenlijst in te vullen en rekening te houden met ‘onderzoeksmoeheid’ van
respondenten. Een goede voorbereiding en organisatie van het onderzoek kan
dus teleurstellingen voorkomen (Jansen en Joostens, 1998).
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De enquête kan voor veel doeleinden gebruikt worden, maar is bijvoorbeeld
vooral geschikt om een kwantitatief betrouwbaar beeld te krijgen van grote
groepen over gegevens als de leefsituatie of de opvattingen van mensen.
Door middel van het stellen van open vragen kunnen ook meer kwalitatieve
gegevens opgespoord worden. Maar dit hangt mede af van de gemotiveerd-
heid van de onderzochte personen. De rol van de onderzochte personen is
vooral reactief. Respondenten hebben vaak geen greep op wat er met de
gegevens gebeurd.

Bij een goed uitgevoerde enquête met een adequate vragenlijst, een re-
presentatieve steekproef uit de doelgroep en voldoende respons zijn de re-
sultaten betrouwbaar en valide. Een gevalideerde,  dat wil zeggen: een ge-
teste en goed bevonden, vragenlijst kan  meerdere keren gebruikt worden. Het
analyseren van de gegevens kan eventueel worden uitbesteed.

De schriftelijke enquête kent ook nadelen:
• gevoelige onderwerpen zijn via een enquête moeilijk op te sporen.
• er is vaak een hoge non-respons (onder andere veroorzaakt door en-

quêtemoeheid), waardoor de enquête geen voldoende betrouwbaar beeld
geeft.

• het is vaak moeilijk om een zodanige aantal en diversiteit aan mensen te
raadplegen dat de resultaten voldoende representatief zijn voor de doel-
groep.

• gesloten vragen zijn vaak gemakkelijk te verwerken, maar geven meestal
een oppervlakkig beeld en zijn vanwege de beperkte beantwoordingsmo-
gelijkheden niet zelden onbevredigend voor respondenten.

Telefonische enquête

Een alternatief voor de schriftelijke enquête is de telefonische enquête3. Daar-
van bestaan globaal genomen twee varianten: een klassieke en geavanceerde

                                                       
3 Er is nog sprake van een tweede alternatief op de schriftelijke enquête, na-

melijk de mondelinge. In dit geval neemt de enquêteur de enquête face to
face af. De respondent geeft mondeling antwoord, welke de enquêteur no-
teert op het enquêteformulier of in een door hem meegebrachte computer.
Dit alternatief laten we buiten beschouwing, enerzijds omdat ze qua uitvoe-
ring veel lijkt op de telefonische enquête. Anderzijds is dat vanwege de be-
werkelijkheid ervan. Een mondelinge enquête van enige omvang kost veel
tijd en vraagt daarom een forse inzet van een relatief groot aantal personen
(enquêteurs). Voor organisaties als de Reumapatiëntenbond en de aange-
sloten verenigingen is dit al gauw te veel gevraagd.
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variant. In de klassieke variant wijkt de telefonische enquête in zoverre af van
de schriftelijke, dat de enquêteur met de vragenlijst voor zich deze telefonisch
afneemt en de antwoorden op de lijst noteert voor latere verwerking (Dekkers
en Versteeg, 1987).

Bij de geavanceerde vorm staat de vragenlijst opgeslagen als bestand in
een computer en is direct gekoppeld aan verwerkingssoftware. Een voorbeeld
hiervan is Computer Assisted Interviewing (CATI). De antwoorden worden
direct opgeslagen in een databestand en zijn onmiddellijk voor analyse be-
schikbaar.

De telefonische enquête heeft als voordeel dat de non-respons verkleind
wordt. Men zal niet zo snel een kort en snel af te ronden gesprekje weigeren.
Bovendien is de kans op fouten sterk verminderd. De enquêteur wordt via een
routingprogramma door de vragen geleid waarbij de gegevens direct worden
opgeslagen.

De telefonische enquête is vooral geschikt als het gaat om gegevens over de
leefsituatie, maar niet als het gaat om opvattingen, beoordelingen en klachten.
De aard van de gegevens is kwantitatief. Ook hier is de rol van de onderzochte
personen reactief. Het is in principe toepasbaar op een grote groep. Afhanke-
lijk van de kwaliteit van de steekproef zijn de resultaten meestal generaliseer-
baar.

Nadelen van beide varianten zijn dat het een redelijk intensieve begelei-
ding vergt tijdens de veldwerkfase (bijstellen van vragenlijsten en accuraatheid
van de interviewer) en dat de respondenten niet altijd bereikbaar zullen zijn per
telefoon. Bovendien vergt de met pen en papier aanpak veel tijd. Ook zijn
telefonische enquêtes minder geschikt voor complexe en uitgebreide raadple-
ging; dit in tegenstelling tot schriftelijk en face to face enquêtes. Het gesprek
dient kort en bondig te zijn, omdat anders de aandacht van de respondent zal
verslappen en hij of zij ongeduldig zal worden. Een belangrijke voorwaarde is
ook dat men beschikt over een ruimte met telefoons, interviewers en eventueel
over computers en software.

Panelonderzoek

In de marktsector wordt met enige regelmaat gebruik gemaakt van zogeheten
cliëntenpanels. Het belangrijkste kenmerk van panelonderzoek is het herhaal-
delijk raadplegen van dezelfde (groep) respondenten. Uit de literatuur komen
de volgende vormen van panelonderzoek naar voren (Rijken, Soreeuwenberg,
Baanders en Dekker, 2000):
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1. schriftelijke enquête;
2. schriftelijke enquête gecombineerd met (groeps)interviews ;
3. schriftelijke enquête gecombineerd met telefonische peilingen.

In het Patiëntenpanel Chronisch Zieken (PPCZ) combineerden onderzoekers
schriftelijke enquêtes met telefonische peilingen. Twee maal per jaar, in april
en oktober, wordt een schriftelijke enquête gehouden over thema’s die voor
beleidsmakers van belang zijn (kwaliteit van leven, ervaren kwaliteit van zorg,
arbeidsparticipatie, financiële situatie, zorggebruik, participatie door vrijwilli-
gerswerk). Daarnaast wordt elk jaar een telefonische peiling gehouden over
een actueel, voor chronisch zieken relevant onderwerp. Als men twee maal
achtereen de vragenlijst niet retourneerde werd de respondent als uitvaller
beschouwd. De respondenten zijn geworven via huisartsenpraktijken.

Bij een panelonderzoek onder uitkeringsgerechtigden besloot men in ver-
volg op een schriftelijke enquête een interview bij mensen thuis uit te voeren.
Men gebruikte daartoe de vragenlijst die leek op die van de enquête. Uit de
interviews bleek dat vooral het persoonlijk contact met de onderzoekers door
de respondenten bijzonder op prijs werd gesteld. Het onderzoek had voor hen
een gezicht gekregen en wordt als veel minder onpersoonlijk ervaren. De res-
pons bij het interview was hoger dan die bij de enquête.

Het panelonderzoek is geschikt voor het verzamelen van allerlei soorten gege-
vens. De voordelen ervan zijn gelijk te stellen aan die van de enquête. Bijko-
mende voordelen zijn de trends die men op deze wijze op het spoor kan ko-
men. Het nut van panelonderzoek wordt groter naarmate ontwikkelingen in de
tijd worden gevolgd. Dat maakt het instrument bijzonder geschikt voor lange
termijn strategieën, bijvoorbeeld als het gaat om kwaliteitsbewaking van de
uitvoering van de zorg- en dienstverlening.

De aard van de gegevens is kwantitatief en beschrijvend. Door de combi-
natie met telefonische interviews kunnen bepaalde gegevens (b.v. behoefte,
opvattingen) nader uitgediept worden. Dit instrument is toepasbaar op grote
groepen. De resultaten zijn in principe generaliseerbaar. De rol van de onder-
zochte personen is reactief.

Voor dit instrument is dezelfde infrastructuur noodzakelijk als voor de
schriftelijke raadpleging. Nadelen van panelonderzoek zijn uitval, veroudering,
gewennings- en leereffecten. De pool van respondenten moet wel regelmatig
worden vernieuwd.
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Telemetrie

Een variant op het panelonderzoek is Patient-view. Het gaat hier om een digi-
tale techniek, waarbij met behulp van een centrale computer en de telefoon
aan een groep respondenten gedurende een bepaalde tijd een gesloten vra-
genlijst voorgelegd wordt. De respondent wordt door zijn behandelaar aange-
bracht en door hem of haar  geïnstrueerd over het onderzoek en  de wijze
waarop de vragenlijst gehanteerd wordt (gebruik van de telefoon, de helpdesk
en de regelmaat). De respondent beantwoordt met enige regelmaat de vragen
en gebruikt daarvoor de druktoetsen van de telefoon. Indien nodig kan hij of zij
daarbij gebruik maken van een helpdesk. Als de respondent niet binnen de
afgesproken termijn reageert wordt contact opgenomen met de respondent en
eventueel zijn behandelaar. De gegevens worden door een centrale computer
verwerkt en aan enkele statistische bewerkingen onderworpen. De tabellen
worden vervolgens door de opdrachtgever nader geanalyseerd.

Het instrument is vooral toegepast ten behoeve van klinisch geneesmid-
delenonderzoek en epidemiologisch onderzoek. In de meeste gevallen gaat
het daarbij om longitudinaal onderzoek, in opdracht van de farmaceutische
industrie of grote zorgaanbieders. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld hoofdpijn,
astma en diabetes. Zo is in 2001 een opdracht verkregen van ziekenhuis
Twenteborch om het instrument te gebruiken voor het op grote schaal volgen
van diabetespatiënten. Hieruit komt naar voren dat de kracht van het instru-
ment bestaat uit de hoge respons die gegarandeerd wordt.

Telemetrie komt het beste tot z’n recht bij een grote populatie (veel res-
pondenten). Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van het telemetrisch
instrument is de beschikbaarheid van een vragenlijst die op zijn bruikbaarheid
is getest, en een goede onderzoeksorganisatie, zodat de respondent goed
geïnformeerd en mede daardoor gemotiveerd is om aan het onderzoek deel te
nemen. Voor een éénmalige bevraging van respondenten is het instrument
minder geschikt en wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een nadeel
is eveneens dat het gebruik van open vragen lastig is en de mogelijkheid om
een eigen oordeel te geven beperkt.

Kenmerken van gestandaardiseerde inventarisatie

Gestandaardiseerde inventarisatie bestaat uit een viertal instrumenten. De
gegevens zijn kwantitatief van aard, met een grote mate van geldigheid en
betrouwbaarheid. Dat maakt de uitkomsten generaliseerbaar. Vereist is wel
dat de respondentgroep representatief is voor de populatie waar de raadple-
ging betrekking op heeft. De beschreven instrumenten onderscheiden zich van
elkaar naar hun strategische inzetbaarheid. De (telefonische) enquête leent
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zich voor éénmalige raadplegingen, terwijl panelonderzoek en de elektroni-
sche variant daarvan, telemetrie, vooral bedoeld zijn voor doorgaande signale-
ring over een langere periode. Bij elk van deze instrumenten is de rol van de
respondenten reactief. Gelet op de benodigde infrastructuur per instrument
lijken de schriftelijke enquête en het panelonderzoek, vanwege de relatief
goedkope en weinig complexe infrastructuur geschikte instrumenten voor le-
denraadpleging door belangenorganisaties. Wel is enige deskundigheid ver-
eist in het toepassen van de instrumenten. Die heeft betrekking op aspecten
als het opstellen van vragenlijsten en analytische vaardigheden. Daarbij ligt
een samenspel tussen de landelijke organisatie en de regio voor de hand.

2.4 Kwalitatieve benaderingen

Naast de meer kwantitatieve benaderingen die in de vorige paragraven aan de
orde zijn geweest, kunnen kwalitatieve benaderingen eveneens zeer bruikbaar
zijn als het gaat om het aanboren van ervaringskennis. Een belangrijk voor-
deel van kwalitatieve benaderingen is dat de respondent meer gelegenheid
heeft om in eigen woorden zijn of haar ervaringskennis naar voren te brengen.
Daarnaast geeft het de organisatie de gelegenheid om door middel van inter-
views met sleutelpersonen een onderwerp  uit te diepen. Abstracte of meer
cijfermatige teksten kunnen door op die manier verkregen concrete ervaringen
van patiënten meer ‘diepte’ krijgen. Er zijn twee varianten: het individuele in-
terview en het groepsinterview (Timmerman, 2000).

Individueel Interview

Om een bepaald thema uit te diepen kiest men enkele respondenten die min
of meer als representatief kunnen worden beschouwd voor de groep die men
wil onderzoeken. Soms kiest men ook voor sleutelfiguren: bestuurders of erva-
ringsdeskundigen die een goed overzicht hebben over de thema´s die men wil
bestuderen. Het is aan te bevelen om gemotiveerde respondenten te zoeken
die bereid zijn om zich goed voor te bereiden. Het interview wordt voorbereid
door het opstellen van enkele vraagpunten, waar men antwoord op wil heb-
ben. Het interview kan open of meer gestructureerd worden gehouden. Dat wil
zeggen: de interviewer houdt strak de leiding van het gesprek in handen of
geeft juist alle ruimte aan de respondent om dat wat hij belangrijk vindt te ver-
tellen. Het voordeel van de meer gestructureerde aanpak is dat vergelijkingen
tussen interviews en het vaststellen van grote lijnen makkelijker is. Het voor-
deel van een open benadering is dat er ook informatie die buiten het gezichts-
kader valt van de onderzoeker naar voren kan komen.
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Interviewen stelt zijn verschillende eigen eisen aan de organisatie en de uit-
voerders (interviewers). De interviewer moet zich grondig voorbereiden en zich
goed kunnen inleven in de geïnterviewde. Hij moet het gesprek zo leiden dat
de respondent zich op zijn gemak voelt en zijn eigen verhaal kan vertellen,
maar ook dat de organisatie de antwoorden krijgt op de vragen die ze beoogt.
En dat dit op zodanige wijze geschiedt dat vergelijking met andere interviews
mogelijk is. Dat is mogelijk door de antwoorden te coderen via van te voren
vastgestelde coderingen.

Het analyseren van deze interviews, het vaststellen van hoofd- en bijza-
ken en het interpreteren van de resultaten vergt enige ervaring. Daarnaast is
de wijze waarop het gesprek wordt geregistreerd belangrijk. Het makkelijkste
is om een interview met z’n tweeën te doen. De een leidt het gesprek, de an-
der noteert en werkt de aantekeningen uit. Een andere veel gebruikte werkwij-
ze is het opnemen van het gesprek op een bandje (dictafoon). Nadeel hiervan
is dat de uitwerking van het gesprek langer duurt. Vaak zijn de eerste indruk-
ken van een gesprek het meest waardevol.

Focusgroep-interview

Een veel gebruikt instrument om een groep respondenten te interviewen is de
zogeheten focusgroep-interview. Het algemene doel van deze toepassing is
inzicht te krijgen in de ideeën en gevoelens van personen over een probleem
of fenomeen. Een focusgroep bestaat meestal uit zeven tot tien personen die
zijn geselecteerd op basis van bepaalde kenmerken die te maken hebben met
het onderzoeksthema. In het interview staat de interactie tussen de deelne-
mers centraal. De onderlinge meningsuitwisseling werkt stimulerend op de
deelnemers. Zij worden door de ideeën en opvattingen van anderen aange-
spoord om een eigen mening te vormen, deze aan te passen of nader uit te
werken.  Voorwaarde is wel dat het groepsgesprek geleid wordt door een erva-
ren gespreksleider. Het focusgroep-interview wordt veel gebruikt in gezond-
heidsonderzoek (Assema, Mesters en Kok, 1992).

Ter voorbereiding wordt als eerste de vragen vastgesteld die in de focus-
groep aan de orde zullen komen. Vervolgens dient vastgesteld te worden hoe-
veel groepsbijeenkomsten gewenst zijn. Vaak wordt uitgegaan van twee of
drie bijeenkomsten. Tegelijk worden de onderzoeksvragen uitgewerkt in vra-
gen die meer en minder prioriteit hebben (de vraagroute). De belangrijkste
vragen worden als eerste besproken, de minder belangrijke later. De vragen
betreffen zogeheten ‘hoe of wat vragen’ en worden op open wijze gesteld.

Het is belangrijk een ervaren gespreksleider te kiezen die zich heeft ver-
diept in de werkwijze en in de onderzoeksvragen. Hij moet goed in staat zijn te
luisteren en een gesprek kunnen leiden. Iedere deelnemer dient de gelegen-
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heid te krijgen om aan het woord te komen. Eventueel dienen overheersende
deelnemers te worden afgeremd. De gespreksleider moet ook een ideeënuit-
wisseling kunnen samenvatten. Verder is het aan te bevelen om iemand aan
te stellen voor de verslaglegging.

Evenals bij het individuele interview kan ook bij de focusgroep sprake zijn
van een meer open, dan wel een meer gestructureerde benadering. De groep
dient zodanig te worden samengesteld dat hij min of meer homogeen is: als
men onder lotgenoten of gelijken verkeert,  is er minder kans dat deelnemers
zich geïntimideerd of buitengesloten voelen. De uitgewerkte vragen worden
tijdens de bijeenkomst flexibel gehanteerd. Er is ruimte om nieuwe inzichten te
bespreken.

De uitwerking van het groepsinterview kan het best zo snel mogelijk ge-
beuren op basis van de eerste indrukken. Een bandje dat heeft meegelopen
kan als hulpmiddel worden gehanteerd of als check, maar meestal zijn de
eerste aantekeningen en indrukken het meest waardevol.

Kenmerken van kwalitatieve benaderingen

Kwalitatieve benaderingen zijn vooral geschikt om ervaringen en inzichten van
mensen op het spoor te komen en te verdiepen. Dit kan plaatsvinden in indivi-
duele interviews of groepsgewijs. De aard van de gegevens is kwalitatief en
beschrijvend. Bij de beschreven instrumenten is de rol van de respondenten
nog tamelijk reactief. Het initiatief ligt bij de uitvoerende organisatie. Wel is de
inbreng van de onderzochte personen tijdens het interview groter waardoor er
gaandeweg sprake is van interactie. De respondent krijgt de gelegenheid zijn
verhaal te vertellen. De resultaten zijn in principe niet generaliseerbaar. Deze
benaderingswijze is in vergelijking met andere instrumenten zeer arbeidsin-
tensief. De benodigde infrastructuur is weliswaar beperkt, maar de toepassing
vereist een ervaren gespreksleider of interviewer. Daarnaast is enige ervaring
met het verwerken van kwalitatieve gegevens vereist.

2.5 Directe dialoog

De laatste groep te bespreken instrumenten zijn die welke gebruikt worden
onder de noemer ´directe dialoog´. Deze instrumenten worden gebruikt door
organisaties van gebruikers om de achterban actief te betrekken bij beleids-
vragen. Ze vinden plaats in de vorm van groepsgesprekken. De aard ervan is
interactief. Het laatste wil zeggen dat de deelnemers (respondenten) veel
meer fungeren als medeonderzoekers. Essentieel bij deze instrumenten is de
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nadruk die ligt op verbetering c.q. verheldering van vraagstukken en minder op
het verkrijgen van generaliseerbare gegevens. In deze paragraaf worden drie
vormen van raadpleging beschreven die vaker gebruikt worden door organisa-
ties van gebruikers. Het gaat om chatrooms, het socratisch gesprek en het
gebruikerspanel. Het laatste is een vorm van directe dialoog die een stap ver-
der gaat dan de eerste twee. Die stap betreft het in gesprek treden met de
andere partij,  bijvoorbeeld een verstrekker van voorzieningen, met als doel
het doorgevoerd krijgen van de verbeteringen die resulteren uit de groepsge-
sprekken en betrekking hebben op die partij (Royers, 1996; Verbeek, 1993).

Chatrooms

Het fenomeen `chatrooms´ is bekend vanuit de wereld van digitale communi-
catie en internet. Met  deze voorziening kunnen mensen wereldwijd over van
alles en nog wat van gedachten wisselen. Ook in de gehandicaptenwereld
wordt daar inmiddels gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld om ervaringen uit te
wisselen. Een veel geraadpleegde website is het forum leefwijzer, waarbij
gehandicapten ervaringen uitwisselen over individuele belangenbeharti-
gingthema’s. Nu de Reumapatiëntenbond ook over een website beschikt is dit
een in aanmerking komend instrument. Leden kunnen daarmee uitgenodigd
worden om hun oordeel te geven over belangenbehartigingthema’s. Het doel
van chatrooms is vooral het uitwisselen van informatie, maar ze kunnen ook
opinievormend gebruikt worden. De op deze manier verworven informatie is
echter niet generaliseerbaar. Voorts is het gebruik van chatrooms beperkt tot
leden die over een internetaansluiting beschikken en daarom (vooralsnog)
wellicht minder geschikt voor brede ledenraadpleging.

Het socratisch gesprek

Het socratisch gesprek is een aanpak waarin de deelnemers een fundamen-
tele vraag onderzoeken aan de hand van een concreet voorbeeld, dat één van
de deelnemers zelf heeft meegemaakt. Voorbeelden zijn: ‘Wat is vriendschap’
of ‘Zijn burenruzies te vermijden?’ Dit instrument wordt onder meer gehanteerd
door de MSVN om de achterban te betrekken bij de ontwikkeling van regionale
MS-netwerken, die gericht zijn op verbetering van de zorg en dienstverlening
voor mensen met MS. De MSVN heeft gekozen voor de fundamentele vraag:
‘Wanneer ontstaat vraaggestuurde zorg en dienstverlening?’ (MSVN, 2000).

De gesprekspartners bedenken allen een eigen ervaring met vraagge-
stuurde zorg- en dienstverlening. Het gaat bijvoorbeeld om een situatie waarbij
ze aanvankelijk niet de hulp kregen die ze vroegen, maar die ze door eigen
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handelen uiteindelijk toch kregen. Het zijn dus alle positieve voorbeelden van
vraaggestuurde zorg- en dienstverlening. Eén van de voorbeelden wordt aan
het begin van het gesprek uitgekozen om nader te onderzoeken en daarmee
de vraag naar het ontstaan van vraaggestuurde zorg en dienstverlening te
beantwoorden. Het is de bedoeling om aan de hand van dit  voorbeeld tot
algemene inzichten te komen die door alle gesprekspartners worden onder-
schreven.

Het socratisch gesprek is vooral geschikt om in kleine groepen via het uit-
diepen van enkele casussen een probleem te verhelderen. Van de deelne-
mers wordt een actieve bijdrage verwacht aan het (groeps)gesprek. De ge-
sprekken leiden tot verheldering van een (beleids)probleem, zonder dat er
concrete resultaten worden nagestreefd. De resultaten zijn niet generaliseer-
baar. Voor het hanteren van deze methode is een ervaren gespreksleider
noodzakelijk.

Gebruikerspanel

Het laatste hier te bespreken instrument, het gebruikerspanel, gaat nog een
stap verder dan de voornoemde. In de regel staat een gebruikerspanel voor
een geselecteerde en meestal ook vaste groep  van gebruikers van goederen,
diensten of voorzieningen die als ervaringsdeskundigen vanuit hun ervaringen
en die van anderen proberen invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de
voorzieningen of op het daarmee gemoeide beleid van instellingen en overhe-
den. Voorbeelden hiervan zijn cliëntenraden van gemeentelijke sociale dien-
sten en cliëntenpanels van de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid
(deze moeten overigens niet verward worden met de eerder genoemde cliën-
tenpanels bij het instrument `panelonderzoek´). Een gebruikerspanel bestaat
in die gevallen uit vertegenwoordigers van de doelgroep of behoren veelal tot
het kader van belangenorganisaties. De toepassing vindt zowel op nationaal,
als op regionaal en lokaal niveau plaats en staat in het teken van belangenbe-
hartiging.

Bij deze panels zijn verschillende aanpakken in zwang. Soms ligt de nadruk op
de groepsdiscussie als discussievorm. Bij andere panels gaat het meer om de
individuele meningen van de deelnemers. Er zijn ook varianten waarbij gebruik
wordt gemaakt van communicatietechnologie, zoals fax, telefoon of internet.
Een interessante variant voor belangenorganisaties is het zogeheten Toe-
komstpanel; een instrument dat onder meer door ouderen-organisaties wordt
gehanteerd. Een Toekomstpanel is een gestructureerd groepsgesprek met en
door ouderen of leden van belangenorganisaties, waarin gepraat wordt over
hoe bijvoorbeeld ouderen hun toekomst zien, wat hun wensen zijn en wat zij
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nodig denken te hebben in de toekomst op een bepaald levensterrein. Het
Toekomstpanel is ook een instrument om mensen meer bewust te laten wor-
den van hun eigen mogelijkheden om het leven (mede) te bepalen. Het Toe-
komstpanel kan ingezet worden om bijvoorbeeld een regionaal voorzieningen-
plan mede gestalte te geven. Dit instrument is in Zuid-Holland ontwikkeld in
een samenwerkingsproject tussen het NIZW en de Zuid-Hollandse Raad voor
het ouderenbeleid.

In het Toekomstpanel wordt gebruik gemaakt van de nominale groeps-
techniek. Een uitgebreidere variant is de Toekomstwerkplaats (Jungk en Mul-
lert, 1989, maar zie ook Swinnen, 1995 en Lammerts, 1998). Het gaat hier om
een tweedaagse werkconferentie. Deelnemers bestaan uit vertegenwoordigers
van de belangenorganisaties en gebruikersgroepen, verstrekkers van voorzie-
ningen en bijvoorbeeld betrokken beleidsambtenaren. Aan de hand van een
van tevoren vastgesteld thema begint de groep met het benoemen van kritiek-
punten. Deze worden vervolgens geclusterd in thema´s en uitgewerkt in stel-
lingen. Omdat het gaat om kritiekpunten zijn de stellingen per definitie nega-
tief. Tezamen vormen de kritiekpunten en de stellingen een breed gedragen
probleemanalyse. In de tweede fase worden de stellingen omgekeerd, waar-
door een nastrevenswaard beeld ontstaat. Dit beeld wordt uitgewerkt tot een
utopie. Dat vindt plaats aan de hand van het verzamelen van ideeën. De idee-
en worden eveneens geclusterd en verwerkt tot een plan. In de derde en laat-
ste fase wordt dit plan besproken op haalbaarheid, voorwaarden voor uitvoe-
ring en wat nodig is om tot uitvoering te komen. Daarover worden aan het slot
van de conferentie concrete afspraken gemaakt, inclusief wie doet wat en
wanneer. Op deze manier verzekeren de deelnemers zich ervan dat de plan-
nen ook daadwerkelijk tot uitvoering gebracht worden.

Kenmerken van directe dialoog

De instrumenten die behoren tot de groep `directe dialoog´ zijn vooral geschikt
om oordelen over gewenste situaties of behoefte aan toekomstige voorzienin-
gen in beeld te brengen. De aard van de gegevens is kwalitatief en beschrij-
vend. De rol van de deelnemende personen is interactief tot pro-actief. Het
laatste is zeker het geval bij een gebruikerspanel dat zelf de onderwerpen van
dialoog bepaalt. Deze instrumenten werken het beste bij relatief kleine groe-
pen (7 tot 10 personen). De resultaten zijn niet generaliseerbaar. Net als bij
het focusgroep-interview vragen deze instrumenten eveneens om een ervaren
gespreksleider en notulist. De uitvoering verloopt volgens de stappen:



Verwey-Jonker Instituut
32

1. Oriëntatie
2. Voorbereiding
3. Uitvoering
4. Analyse
5. Rapportage
6. Verandering

In de oriëntatiefase wordt bepaald over welke onderwerpen men informatie wil
hebben en op welke manier de informatie verkregen wordt. In de voorberei-
dingsfase worden de activiteiten vastgelegd in een plan van aanpak. In de
uitvoeringsfase gaat het panel concreet aan de slag. In de analysefase worden
de verkregen gegevens geordend, waarna in de rapportagefase verslag wordt
gedaan van de bevindingen. In de veranderingsfase worden de veranderings-
voorstellen omgezet in beleid.

2.6  Conclusies

De hiervoor beschreven instrumenten kunnen in verschillende situaties bruik-
baar zijn. Ze verhouden zich evenwel in een bepaalde hiërarchie tot elkaar. Dit
vloeit voort uit de mate van invloed op de uitkomsten die ze bieden aan de te
raadplegen personen. Naarmate zij meer inter- of pro-actief betrokken zijn bij
de raadpleging neemt hun zeggenschap over de uitkomsten toe. Onderstaand
schema geeft een ordening van de besproken instrumenten naar mate van
invloed.

Uit het schema blijkt dat klachtenregistratie sterk reactief is en aldus de
leden de minste invloed biedt. Zowel het onderwerp als de uitkomsten ervan,
zoals actiepunten, worden bepaald door de initiatiefnemers. Daarentegen zijn
de instrumenten van de directe dialoog sterk pro-actief en bieden daardoor de
meeste zeggenschap. De deelnemers bepalen niet alleen vaak zelf het on-
derwerp maar leggen via het debat daarover ook de uitkomsten daarvan vast.
Dit verschil is van belang vanwege de eventuele wenselijkheid van meer of
minder invloed.
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Voor de experimentele toepassing van instrumenten in het door de Reu-
mapatiëntenbond beoogde praktijkexperiment dient in ieder geval met de vol-
gende factoren rekening te worden gehouden:

• De instrumenten dienen toegepast te kunnen worden in een regionale
setting, waarbij het landelijke bureau van de Reumapatiëntenbond een
ondersteunende rol kan vervullen. Dit houdt in dat geen grote eisen kun-
nen worden gesteld aan de benodigde infrastructuur.

• De toepassing van de instrumenten hebben als doel de ervaringskennis
van de leden ten behoeve van de (collectieve) belangenbehartiging te
benutten. Dit betekent dat er gekozen dient te worden voor instrumenten
die voldoende recht doen aan de ervaringskennis van de leden.

Pro-actief
(veel

invloed)

Interactief

Reactief
(weinig
invloed)

Gebruikerspanel

Chatrooms

Socratisch gesprek

Focusgroep-
interview

Individueel
Interview

Panelonderzoek
Telefonische/
Schriftelijke

enquête
Telemetrie

Klachtenregistratie
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• De toepassing van de instrumenten vindt plaats in een experimentele
setting, zonder dat men nog kan beschikken over een vastgestelde on-
derzoekspopulatie en een gevalideerde vragenlijst.

• Het praktijkexperiment heeft tevens tot doel een leersituatie te creëren,
waarbij kennis over het gebruik van onderzoeksinstrumenten in het kader
van collectieve belangenbehartiging wordt overgedragen aan het regio-
nale kader en het landelijk bureau van de Reumapatiëntenbond.

Deze factoren pleiten voor relatief eenvoudige instrumenten, waarbij met mi-
nimale inspanningen en infrastructuur een maximaal resultaat wordt bereikt.
Met het oog op het tweeledige doel van de Reumapatiëntenbond inzake het
raadplegen van leden – het meer betrekken van de leden bij het beleid van de
bond en beter benutten van de ervaringskennis van de leden – is het tevens te
overwegen de beschreven instrumenten in combinaties toe te passen. Daar-
mee worden de meest bevredigende resultaten bereikt. Door bijvoorbeeld een
standaardvragenlijst te combineren met interviews met ervaringsdeskundigen
kunnen de nadelen van beide instrumenten ondervangen worden. De stan-
daardvragenlijst geeft een breed en representatief, maar vaak ook oppervlak-
kig beeld van de doelgroep. De interviews kunnen meer diepte geven aan de
informatie die via de vragenlijst wordt verkregen.

In dit licht en tevens met het oog op het gekozen thema voor belangen-
behartiging heeft een keus voor een combinatie van de volgende instrumenten
de voorkeur: een schriftelijke vragenlijst, enkele interviews met ervaringsdes-
kundigen en het oprichten van een gebruikerspanel. In paragraaf 3.2 van het
volgende hoofdstuk gaan we nader in op de achtergronden van deze voor-
keur.
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3 Ledenraadpleging in Noord-Holland

3.1 Enkele opmerkingen vooraf

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van het verloop en de uitkomsten van de
pilot Ledenraadpleging in Noord-Holland. De ledenraadpleging betrof de leden
van de reumapatiëntenverenigingen en Bechterewverenigingen in deze regio4.
Een van de uitgangspunten was dat het regionale kader actief bij de uitvoering
betrokken moest worden. Een belangrijke vraag was waar die betrokkenheid
precies uit moest bestaan.

In hoofdstuk 1 gaven we een verantwoording van zowel de onderzoeks-
opzet als van de pilotopzet zoals deze zijn gehanteerd in het onderzoek. Beide
wijken af van de in het onderzoeksvoorstel beschreven opzet. Deze wijziging
kwam tot stand op basis van het literatuuronderzoek en na beraad tussen de
onderzoekers en de Reumapatiëntenbond over de meest gewenste betrok-
kenheid van het regionale kader gelet op het doel van het onderzoek. De wij-
ziging werd doorgevoerd na raadpleging van de begeleidingscommissie.

In de oorspronkelijke opzet zouden de onderzoekers zelf de instrumenten
toepassen. De betrokkenheid van kaderleden zou bestaan uit het meewerken
aan een interview met ieder van hen als ervaringsdeskundige. Echter, dit hield
ook in dat de verenigingen en kaderleden daardoor zelf geen concrete erva-
ringen op zouden doen met het werken met deze instrumenten. De opgedane
kennis en in het bijzonder die met betrekking tot de werkbaarheid van de in-
strumenten zou in dat geval niet alleen beperkt blijven tot de onderzoekers,
maar daardoor tevens weinig of geen praktische waarde hebben voor de
Reumapatiëntenbond en de bij haar aangesloten organisaties. De instrumen-
ten kunnen dan wel werkbaar blijken, maar die is onlosmakelijk verbonden aan
de kennis en vaardigheden van de onderzoekers. Daarmee blijft de vraag
open of ze werkbaar zijn voor kaderleden van patiëntenorganisaties, ofwel of
kaderleden van dergelijke organisaties deze instrumenten ook adequaat kun-
nen hanteren. Immers, de onderzoekers zijn geen kaderleden van de betrok-
ken organisaties.

Deze overweging leidde tot een ingrijpende wijziging in de opzet. De
nieuwe opzet voorzag in een actieve rol in de uitvoering van enkele daartoe in
een werkgroep samen te brengen kaderleden. Op die manier werden zij in-
staat gesteld zelf de uitvoering van de pilot, i.c. de daarin uit te proberen in-

                                                       
4 Waar we in het vervolg spreken over Reumapatiëntenverenigingen bedoe-

len we ook de Bechterewverenigingen in de regio.
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strumenten ter hand te nemen. Maar daardoor veranderde hun rol tevens in
die van ‘medeonderzoekers’ (zie ook 1.3). Een belangrijke consequentie hier-
van was dat de werkgroepleden als het ware al werkende opgeleid moesten
worden tot ‘lekenonderzoekers’. Dit werd een taak van de onderzoekers.
Daarmee verschoof ten dele ook hun rol, namelijk van uitvoerend naar coa-
chend. Wat overigens niet wegnam dat de onderzoekers noodgedwongen een
stevig aandeel bleven houden in uitvoerende zin. Hierop komen we in het
volgende hoofdstuk nog terug. Ook bleven de onderzoekers, conform de op-
dracht, verantwoordelijk voor de evaluatie van de pilot.

3.2 Uitwerking van de pilotopzet

De voorbereidingen

De pilot ‘Ledenraadpleging’ had als doel het uitproberen van een aantal in-
strumenten voor ledenraadpleging op werkzaamheid en werkbaarheid. Daarbij
deed zich de mogelijkheid voor om een keuze te maken tussen het uitproberen
van een aantal instrumenten afzonderlijk en een meer geïntegreerde aanpak.
Gelet op het gegeven dat de keuze van instrumenten niet op zichzelf staat
maar ingegeven is door strategische keuzes, welke op hun beurt afgeleid zijn
van het doel van de concrete belangenbehartiging, en de aanbeveling vanuit
het literatuuronderzoek om te kiezen voor een combinatie werd gekozen voor
het laatste. Dat wil zeggen, dat een aantal instrumenten in onderlinge samen-
hang zou worden uitgeprobeerd.

Een punt van overweging was ook dat de uit te proberen instrumenten
een praktische waarde moesten hebben voor de Reumapatiëntenbond als
geheel. Bovendien moest het gaan om een eenmalige raadpleging die met
beperkte middelen uit te voeren moest zijn. Dat sloot een aantal instrumenten,
zoals panelonderzoek en telemetrie uit. De Reumapatiëntenbond vond het
daarom raadzaam om de keuze van de instrumenten in samenspraak met de
onderzoekers en gebaseerd op de uitkomsten van het literatuuronderzoek zelf
te maken om vervolgens de betrokken regio te vragen hiermee aan het werk te
gaan. Overigens hield deze insteek ook in dat het thema voor raadpleging
eveneens van tevoren werd vastgesteld. Wat meer is, die ging aan de keuze
van instrumenten vooraf. Wel werd daarbij de restrictie gesteld dat de werk-
groep volledig moest instemmen met de gemaakte keuzes.

Naast de keuze van het thema en de instrumenten dienden in verband met de
pilotopzet nog enkele andere stappen gezet te worden. Dit waren:
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1. Het benaderen van een regio die voldoende capaciteit kon leveren voor
uitvoering. De pilot moest zo weinig mogelijk beslag leggen op de regulie-
re activiteiten van de regio en van de daarvan deel uitmakende verenigin-
gen. Dat betekent dat gezocht moest worden naar een organisatorisch
sterke regio, die goed voorzien is van kaderleden.

2. Het formeren van een werkgroep bestaande uit enkele specifiek daarvoor
benaderde kaderleden uit de regio. Gekozen werd voor een zo breed mo-
gelijke samenstelling met als streven dat elke vereniging in de regio verte-
genwoordigd zou zijn in de werkgroep. Op die manier konden veel vereni-
gingen uit de eerste hand geïnformeerd worden over de voortgang van
‘hun’ pilot, wat van belang is voor het draagvlak van het pilotproject.

3. Het instrueren van de beoogde kaderleden met het oog op de te verrich-
ten werkzaamheden en hen zo daadwerkelijk te betrekken in de werk-
groep.

Hoewel de Reumapatiëntenbond al een aantal jaren bezig is de regio’s te
versterken zijn deze nog niet overal even ver in hun ontwikkeling. Dit beperkte
de keus tot enkele regio´s Een daarvan was de regio Noord-Holland. Besloten
werd deze regio te benaderen voor medewerking aan de pilot.

Als eerste werd daartoe contact opgenomen met de voorzitter van de re-
gioraad. Aan hem werd onder meer gevraagd om een aantal namen van ka-
derleden te verstrekken die in aanmerking kwamen en mogelijk bereid zouden
zijn om deel te nemen aan de werkgroep. Dit leverde in eerste instantie vijf
namen op.

De vijf genoemde personen zijn vervolgens eerst benaderd door de voor-
zitter van de regioraad en daarna door de onderzoekers. Na een eerste uitleg
over de pilot werd hen gevraagd om hun medewerking te verlenen en deel te
nemen aan een eerste bijeenkomst van de te formeren werkgroep. Ieder van
hen zegde toe in ieder geval aan de eerste bijeenkomst deel te zullen nemen.
Op het verloop van deze en de daaropvolgende bijeenkomsten komen we
verderop nog te spreken.

De themakeuze

De Reumapatiëntenbond was van mening dat het te verkennen thema ver-
schillende aanknopingspunten voor belangenbehartiging moest opleveren,
gerelateerd aan de niveaus van belangenbehartiging: van lokaal tot landelijk.
Met ‘thema’ wordt bedoeld een specifiek onderwerp voor belangenbehartiging.
Het thema moest dus aanknopingspunten voor belangenbehartiging bieden
voor zowel het lokale en regionale niveau als voor het landelijke niveau. Dit
sloot thema’s met een uitsluitend lokaal of regionaal karakter uit. Zo kwam de
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bond in samenspraak met de onderzoekers uit op het thema ´kwaliteit van het
vergoedingenpakkket en de dienstverlening van zorgverzekeraars´. Het is
evident dat het hierbij ging om de aansluiting van de vergoedingen op de be-
hoeften van mensen met reuma.

Het thema werd omgezet in een drietal vragen:

1. Welke zorg voor mensen met reumatische aandoeningen dient door zorg-
verzekeraars in het pakket van vergoedingen te zijn opgenomen?

2. In hoeverre voldoen de bestaande pakketten van zorgverzekeraars reeds
aan deze behoeften?

3. Doen er zich verschillen voor als het gaat om de toegang tot deze pak-
ketten?

Het thema werd ingegeven door de vele klachten en vragen die op dit gebied
bij de Reumapatiëntenbond binnenkwamen en door de veranderingen die in
de zorgverzekering op stapel staan. Onder meer betreft dit de verdergaande
privatisering en commercialisering van de zorgverzekering, maar ook de voor-
genomen herziening van het stelsel als zodanig – de invoering van een ver-
plichte basisverzekering voor iedereen – en de ontwikkeling van het instrument
Diagnose-Behandeling-Combinatie (DBC). Om de belangen van mensen met
reuma goed te kunnen behartigen wilde de bond over meer gefundeerde ken-
nis vanuit de ervaringen van de achterban hiermee beschikken. Wat betreft de
toegang ging het om twee zaken: het opsporen van verschillen tussen verze-
keraars onderling en het opsporen van verschillen tussen ziekenfonds- en
particulierverzekerden. Ten aanzien van het laatste bestond het vermoeden
dat ziekenfondsverzekerden over het algemeen voor een minder omvangrijk
pakket verzekerd zouden zijn dan particulierverzekerden.

Daarnaast dienden de in te zetten instrumenten na te gaan wat de erva-
ringen van leden zijn met de dienstverlening door zorgverzekeraars en op
welke aspecten deze verbetering behoeft. In het bijzonder betrof dit de kwali-
teiten klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. De uitkomsten van dit onderdeel
heeft vooral betekenis voor de belangenbehartiging op lokaal/regionaal ni-
veau. Dit betreft ten minste twee aspecten: de bereikbaarheid van de verzeke-
raar en de bruikbaarheid van verstrekte informatie. Zorgverzekeraars beschik-
ken vaak over regiokantoren waar mensen met vragen of andere zaken hun
zorgverzekering betreffende terecht kunnen. Deze kantoren zijn meer of min-
der goed bereikbaar, zowel in ruimtelijk-fysiek opzicht, als bijvoorbeeld telefo-
nisch. Daar is op lokaal/regionaal niveau vaak iets aan te doen. Het zelfde
geldt voor de duidelijkheid van informatie zoals polissen, brochures en derge-
lijke.
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De keuze van de instrumenten

In het licht van zowel het thema als de uitkomsten van de literatuurstudie viel
de keus op drie instrumenten. Dit zijn een schriftelijke enquête, diepte-
interviews met (ervarings)deskundigen uit de betrokken regio en een gebrui-
kerspanel. De keus voor deze instrumenten werd gemaakt vanuit de verwach-
ting dat ze zich bij uitstek lenen voor een relatief snelle en adequate raadple-
ging in overeenstemming met het door de Reumapatiëntenbond beoogde
doel. De instrumenten werden geïntegreerd ingezet, waarbij het instrument
gebruikerspanel fungeert als katalysator en tevens de hoofdstructuur vormt
voor de pilot, annex ledenraadpleging. Concreet betrof dit een kwalitatieve
transformatie van de beoogde werkgroep5.

Verwacht werd dat met behulp van de beide andere gekozen instrumenten het
gebruikerspanel zich kan voorzien van kennis die opgeslagen ligt bij de leden
van de aangesloten verenigingen. Met de enquête werd beoogd om regio-
breed kennis te verwerven over de ervaringen van leden met hun zorgverzeke-
ringen en verzekeraars. De interviews hebben een eigen dynamiek. Daarmee
dienden ze aan te sluiten bij en voort te borduren op de uitkomsten van de
enquête en deze verder uit te diepen. Het doel hiervan was het verkrijgen van
onderbouwing van de uitkomsten van de enquête.

Een belangrijk verwacht neveneffect was dat deze werkwijze de eigen er-
varingsdeskundigheid van de panelleden versterkt. Met andere woorden: de
panelleden kunnen hun ervaringsdeskundigheid door het gebruik van deze
instrumenten aanvullen en toetsen op geldigheid en betrouwbaarheid en waar
nodig herzien. Dat leidt tot betere kennis van de situatie van mensen met reu-
ma. Een bijkomend voordeel was dat daarmee op een relatief eenvoudige
wijze voor de leden zichtbaar gemaakt kan worden wat de regio aan belan-
genbehartiging doet, of beter: waar de regio zich met het behartigen van de
belangen concreet op wil richten.

Tevens werd verwacht dat de gekozen constructie mogelijkheden bood
om deze kennis om te zetten in actiepunten en verbetervoorstellen. Door on-

                                                       
5 In het vervolg is sprake van de aanduiding `werkgroep´ en de aanduiding

`gebruikerspanel´. Het gaat daarbij steeds om dezelfde groep mensen. Het
verschil is formeel en van tijdelijke aard. Het vloeit voort uit het gegeven dat
de werkgroep als zodanig mee gestalte gaf aan de uitvoering van de pilot.
De aanduiding `gebruikerspanel´ betreft het uit te proberen instrument voor
ledenraadpleging, maar dat tegelijk binnen het kader van de pilot ontwikkeld
moest worden. Daarmee heeft het onderscheid vooral betrekking op het
leer-proces dat de betrokken leden doormaakten en waardoor de werk-
groep zich kon ontwikken tot het beoogde gebruikerspanel.
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derling over de uitkomsten een dialoog aan te gaan komt het panel tot onder-
bouwde voorstellen voor verbetering, ofwel tot een programma met betrekking
tot een bepaald thema van belangenbehartiging. Het waarmaken van deze
verwachtingen stelt een gebruikerspanel in staat tot pro-actief handelen naar
de andere partij. Bovendien vergroot het de competentie van het gebruiker-
spanel aan de onderhandelingstafel waardoor de deskundigheid waarover het
beschikt door de andere partij eerder als relevant erkend wordt.

De gekozen instrumenten passen binnen het doel van het thema en de daarbij
toe te passen strategie. Het gaat om het waar nodig ontwikkelen van adviezen
voor verbetering van de ziektekostenverzekering voor mensen met reuma.
Binnen het kader van de pilot diende dit doel bereikt te worden door het for-
muleren van verbetervoorstellen op grond van systematisch verzamelde erva-
ringen van de leden. Het realiseren van dit doel was tevens het einde van de
pilot. Buiten de pilot  vielen het kenbaar maken van deze voorstellen aan de
zorgverzekeraars en het aangaan van de dialoog daarover met hen.

In de volgende paragraaf gaan we eerst in op de installatie en het globale
verloop van de werkgroep, waarna we een sprong maken naar het eind van
het project. We presenteren op hoofdlijnen de uitkomsten van de gehanteerde
instrumenten in termen van actiepunten en verbetervoorstellen. In de daarop-
volgende paragrafen beschrijven we de werkzaamheden van de werkgroep
rond de enquête, de interviews en het formuleren van de actiepunten en ver-
betervoorstellen.

3.3 Het gebruikerspanel

Aanzet en globaal verloop

In de regel staat een gebruikerspanel voor een geselecteerde en meestal ook
vaste groep van gebruikers van goederen, diensten of voorzieningen die als
ervaringsdeskundigen vanuit eigen ervaringen en die van anderen proberen
invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de voorzieningen of op het daarmee
gemoeide beleid van instellingen en overheden.

Op uitnodiging van de Reumapatiëntenbond en het Verwey-Jonker Instituut
vond er op 23 februari 2001 in Haarlem een bijeenkomst plaats met een vijftal
kaderleden van de regio Noord-Holland. Verder waren aanwezig de voorzitter
van de regioraad, een vertegenwoordiger van de bond en de onderzoekers.
Het doel van de bijeenkomst was de oprichting van een werkgroep Leden-
raadpleging ten behoeve van de uitvoering van een pilot op dit gebied in de
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vorm van een project. De uitnodiging ging vergezeld van een notitie waarin het
project beschreven stond.

De onderzoekers werden ter plekke meteen al geconfronteerd met wat
het belast zijn met beperkingen betekent. De gekozen locatie bleek niet alleen
slecht bereikbaar maar ook niet echt rolstoeltoegankelijk en dat gaf zeker voor
één van de deelnemers problemen. Het eerste besluit gold dan ook de nood-
zaak om voor de volgende bijeenkomsten om te zien naar een andere locatie.
Daarmee was meteen de toon gezet. Sommige deelnemers waren tot dat
moment nog in de veronderstelling dat het om een eenmalige bijeenkomst
ging.

Als eerste werd de deelnemers uitgelegd wat de bedoeling van de bijeen-
komst was. Daarbij werd aandacht geschonken aan de aanleiding en de ach-
tergronden van de pilot en op hoofdlijnen de opzet ervan geschetst. In het
bijzonder werd stilgestaan bij de rol van de beoogde werkgroep: het zoveel
mogelijk zelf uitvoeren van de ledenraadpleging met als sluitstuk het formule-
ren van actiepunten en verbetervoorstellen. Deze betrokkenheid betekent voor
de regio in het algemeen en voor de werkgroepleden in het bijzonder primair
het aangaan van een leerproces, gericht op het verwerven van competenties
inzake het bepalen en hanteren van strategieën en instrumenten voor belan-
genbehartiging. Dit leerproces had tevens betrekking op de ontwikkeling van
de werkgroep tot gebruikerspanel.

Hieropvolgend werd het thema en de gekozen instrumenten gepresen-
teerd en besproken. Het gegeven dat in feite voor beide reeds een besluit was
genomen had ontsloeg de bond en de onderzoekers niet van de noodzaak het
belang en de haalbaarheid hiervan af te stemmen met de werkgroep. Immers,
beide moesten kunnen rekenen op draagvlak binnen de regio en de werk-
groep zelf. Ze werden daarom gepresenteerd als een voorstel waarbij de
werkgroep gevraagd werd om instemming.

Wat de regio betreft, vooruitlopend op het besluit van de aanwezigen om
wel of niet deel te nemen aan de werkgroep werd alvast besloten om de Re-
gioraad op haar eerstvolgende vergadering uitvoerig te informeren over en
tevens te vragen in te stemmen met het project. Dit was niet zonder belang,
omdat het project direct verband hield met een van de kerntaken van de reu-
mabeweging, namelijk belangenbehartiging. Dit houdt in dat de te installeren
werkgroep ook gemandateerd moest zijn door de regioraad. Het mandaat is
met name van belang met het oog op de voorgenomen omvorming van de
werkgroep in een gebruikerspanel. Dit voornemen houdt ook in dat het gebrui-
kerspanel in beginsel in de toekomst de belangen van de leden van de bij de
regioraad aangesloten verenigingen gaat behartigen.

Zowel de keus voor het thema als de keus van de uit te proberen instru-
menten kreeg de instemming van de aanwezige kaderleden. Ook bleek ieder
van hen bereid tot deelname aan de werkgroep. Wel was men de mening
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toegedaan er nog te weinig verenigingen vertegenwoordigd waren in de werk-
groep. Daarom zou op de voornoemde bijeenkomst van de regioraad tevens
gewerkt worden aan aanvulling.

Voor het overige werd deze eerste bijeenkomst besteed aan het maken
van de eerste afspraken. Die betroffen onder meer het opstellen van een vra-
genlijst, de logistieke organisatie van de enquête (omvang en trekking van de
steekproef, alsmede het uitzetten en innemen van de vragenlijst en de verwer-
king ervan) en de benodigde publiciteit om voldoende medewerking van de
leden te krijgen.

In totaal kwam de werkgroep na deze bijeenkomst nog eens zeven keer bij
elkaar. De laatste twee keer was dat in de hoedanigheid van gebruikerspanel,
waarin de bevindingen uit de enquête en de interviews werden omgezet in
actiepunten en verbetervoorstellen. Met deze bijeenkomsten gaf de werkgroep
uitvoering aan de stappen van de panelmethodiek voor directe dialoog, echter
met uitzondering van de zesde en tevens laatste stap: het doorvoeren van
verandering. Tevens werd de laatste bijeenkomst gebruikt om met elkaar terug
te blikken op het verloop van het project, de daarmee opgedane ervaringen uit
te wisselen en de leerpunten die daaruit naar voren kwamen te benoemen.

Samengevat concludeerde de werkgroep dat de gebruikte instrumenten
een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de belangenbehartiging. Echter,
over het interviewen is de werkgroep unaniem van mening dat op dit vlak veel
gevraagd wordt aan kennis en vaardigheden. Goed interviewen is geen een-
voudige zaak. Vanuit de Reumapatiëntenbond zal daar in de vorm van een
scholingsaanbod in voorzien moeten worden. Dit omvat tenminste drie aspec-
ten: het inleiden van het interview (aanleiding, doel en opzet) bij de te inter-
viewen persoon, de kunst van het doorvragen en het `uitschakelen´ van de
eigen ervaringen. Ook is de werkgroep van mening dat de regio een dergelijke
operatie organisatorisch gezien niet zonder ondersteuning vanuit de bond kan
uitvoeren. Deze en andere ervaringen werden door de werkgroep bij monde
van één van haar leden gepresenteerd op de algemene ledenvergadering van
de Reumapatiëntenbond in het najaar van 2001.

Enkele resultaten

Niettegenstaande de enquête uitwees dat de leden weinig problemen ervaren
met hun zorgverzekeraars – er is sprake van een redelijk grote mate van te-
vredenheid met zowel de verstrekte vergoedingen als met de dienstverlening –
kon de werkgroep toch een aantal zinvolle actiepunten en verbetervoorstellen
opstellen. De actiepunten betreffen zaken die op het landelijk niveau spelen.
Die zijn onder de aandacht gebracht van de Reumapatiëntenbond, waarop
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deze actie kan ondernemen. De verbeterpunten betreffen zaken in de dienst-
verlening van de zorgverzekeraars welke spelen op het lokale en regionale
niveau. Het gaat dus om kwesties die de werkgroep als gebruikerspanel zelf
onder de aandacht kan brengen van de zorgverzekeraars in de regio.

De populatie van reumapatiënten kent een grote mate van diversiteit. Dat
is met het bestaan van ruim 200 soorten van reumatische aandoeningen ook
niet verwonderlijk. Daarbij is de behandeling van die aandoeningen uitermate
complex: ze bestaat uit een scala aan mogelijkheden die soms wel en ander
keren niet geschikt zijn. Dat is zeker het geval wanneer er sprake is van een
combinatie van dergelijke aandoeningen. Het betekent ook dat behandelings-
vormen die voor de ene soort van reuma succesvol zijn, voor de andere juist
desastreus kunnen uitpakken. Dat maakt het niet goed mogelijk om tot een
eenduidig pakket van vergoedingen voor mensen met reuma te komen. Er kan
bijvoorbeeld niet gezegd worden of het vergoeden van kuurreizen wel of niet
tot de voorzieningen moet behoren. Dit hangt namelijk af van het type reuma
dat in het geding is. Het blijft dus maatwerk. Overigens is er bij alle in het ge-
ding zijnde zorgverzekeraars op één na sprake van ten minste een gedeeltelij-
ke vergoeding. Het lijkt er op dat eventuele spanningen omtrent het wel of niet
vergoed krijgen van deze en sommige andere behandelvormen ook een zaak
is van adequate voorlichting.

Uit de enquête komt ook naar voren dat de veronderstelling van de Reu-
mapatiëntenbond, namelijk dat particulier verzekerden over een beter pakket
beschikken dan ziekenfondsverzekerden, niet houdbaar is. Deze veronderstel-
ling werd overigens gedeeld met de geïnterviewde ervaringsdeskundigen.
Echter, in tegenspraak daarmee blijken ziekenfondsverzekerden vaak beter
verzekerd te zijn omdat bij hen vaker sprake is van een aanvullende verzeke-
ring. Wel zijn ze iets vaker ontevreden met hun verzekeraar. Wellicht verklaart
dit het bestaan van de veronderstelling. Immers de iets grotere mate van onte-
vredenheid kan tot uiting komen in het aantal klachten over zorgverzekeraars
dat bij de bond binnenkomt.

Uiteindelijk kwam de werkgroep, die zich inmiddels ontwikkeld had tot het
beoogde gebruikerspanel, op basis van de enquête en de interviews samen-
gevat tot de volgende slotsom.

Voor landelijke belangenbehartiging – de Reumapatiëntenbond – zijn de vol-
gende twee actiepunten van belang:
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Kuurreizen en oefentherapieën

ACTIEPUNT
Er bestaat veel onduidelijkheid met betrekking tot het vergoeden van kuurrei-
zen en oefentherapieën. Dat behoeft dus aandacht. Daarbij valt te denken aan
het realiseren van de volgende doelen:

Er dient meer duidelijkheid te komen over de procedures bij onder andere
verzekeraars rond het al dan niet mee kunnen/mogen gaan met een kuurreis
of het deelnemen aan oefentherapie. Soms lijkt het oordeel van de reumato-
loog reeds voldoende, maar in werkelijkheid beslist altijd de zorgverzekeraar.
Deze formele scheiding van bevoegdheden is niet bij iedereen bekend en leidt
daarom tot onvrede. Daaraan gekoppeld kan de informatieverstrekking om-
trent deze behandelvormen verbeterd worden. Wie komen er bijvoorbeeld wel,
en wie niet voor in aanmerking en waarom wel of niet?

De Reumapatiëntenbond kan onderzoek entameren naar de effecten van
kuurreizen voor andere vormen van reuma dan RA en Bechterew, zoals het
onlangs gepubliceerde onderzoek over de effecten van kuurreizen op de
ziekte van Bechterew. In het verlengde hiervan pleit de werkgroep ook voor
intensivering van het onderzoek naar de effectiviteit van de andere behandel-
vormen.

ARGUMENTATIE
Elke behandelvorm is individueel bepaald. Per persoon zal dus de juiste be-
handelvorm gekozen moeten worden. Vandaar dat enkel een arts/reumatoloog
een dergelijk advies kan uitbrengen. Er bestaat bereidheid tot een gedeeltelij-
ke vergoeding onder de leden voor het deelnemen aan kuurreizen. De voor-
lichting omtrent kuurreizen en oefengroepen kan een regionale insteek heb-
ben: bijvoorbeeld iemand van de Reumapatiëntenbond die bij een vereniging
een voorlichting verzorgt.

Oefengroepen

ACTIEPUNT
Veel reumapatiëntenverenigingen ervaren het als lastig om oefentherapie en
hydrotherapie vergoed en vooral goed geregeld te krijgen. Dit betreft in het
bijzonder het verwerven van geschikte ruimte op tijden dat mensen kunnen
(zaaltjes, zwembaden). Dit kost de verenigingen (te) veel tijd en energie. De
Reumapatiëntenbond zou als `wegbereider´ richting gemeenten en ba-
den/faciliteiten kunnen fungeren. Een brief met een goede argumentatie met
betrekking tot het nut van oefenen voor reumapatiënten zou de verenigingen
aanzienlijk helpen bij het onderhandelen. Zij zouden dan veel sterker staan en
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zich gesteund voelen. Ook valt te denken aan suggesties voor wat betreft
oefenlocaties en arrangementen.

ARGUMENTATIE
Reumapatiëntenverenigingen zijn geen onderhandelingspartner, of juister
gezegd: ze worden niet als zodanig erkend. Dat maakt het lastig om goede
accommodatie te verwerven. Het zou daarom goed zijn als de verenigingen
kunnen  beschikken over informatie met betrekking tot oefengroepen en hand-
reikingen om deze te organiseren, bijvoorbeeld waar moet je op letten bij het
onderhandelen met de gemeente.

Voor de belangenbehartiging binnen de eigen regio formuleerde het gebrui-
kerspanel in de vorm van verbetervoorstellen eveneens twee aandachtspun-
ten6:

De bereikbaarheid van de kantoren van verzekeraars

VOORSTEL
Er moet gepleit worden voor spreekuren op gezette tijden van verzekeraars in
kleine kernen/gemeenschappen, bijvoorbeeld in groepspraktijken of dorps-
centra. In eerste instantie kan daarbij gedacht worden aan het opdoen van
ervaringen hiermee middels proefprojecten door de gezamenlijke verzeke-
raars.

ARGUMENTATIE
Geconstateerd wordt dat veel leden behoefte hebben aan goede informatie
van hun verzekeraar en dat deze veelal niet of slecht bereikbaar is. Mensen
hebben behoefte aan een balie in de buurt, waar de vragen die men heeft
beantwoord kunnen worden. Het probleem van fysieke bereikbaarheid speelt
vooral onder plattelandbewoners. Vaak moeten zij een grote afstand afleggen
voor een bezoek aan het kantoor van hun verzekeraar. Dat kost veel tijd en
energie, terwijl de telefoon niet altijd een adequaat alternatief is (zie ook het
volgende verbetervoorstel). De verzekeraars maken met een dergelijke infor-
matievoorziening ook 'goede sier': het werkt in hun voordeel.

                                                       
6 Overigens betekent dit niet dat deze voorstellen alleen betrekking hebben

op de regio Noord-Holland. De onderliggende problemen kunnen evengoed
in andere regio’s spelen.
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De telefonische bereikbaarheid van verzekeraars

VOORSTEL
De telefonische bereikbaarheid van de zorgverzekeraar en benodigde des-
kundigheid binnen de organisatie behoeft verbetering. Dat kan door voor be-
paalde aandoeningen, bijvoorbeeld reuma, een vaste ter zake deskundig
contactpersoon aan te stellen met wie mensen zich rechtstreeks in verbinding
kunnen stellen. Dit voorkomt lange wachttijden en onnodige irritatie.

ARGUMENTATIE
Met name de telefonische bereikbaarheid laat bij veel verzekeraars te wensen
over. Lange wachttijden en verbonden worden met niet ter zake deskundige
personen zijn geen zeldzaamheid. Dat geeft veel ergernis en hinder en kost
niet alleen de beller onnodig veel geld maar ook de verzekeraar. Immers, de
laatste heeft wel tijd besteed aan de beller maar deze is in de voorkomende
gevallen allerminst tevreden gesteld.

Tot zover de inhoudelijke uitkomsten van de ledenraadpleging. In de volgende
paragrafen gaan we in op het werkproces met betrekking tot de toepassing
van de gekozen instrumenten.

3.4 De ledenenquête

Ledenraadpleging in praktijk gebracht

Tijdens de tweede bijeenkomst zette de werkgroep de eerste daadwerkelijke
stappen op het pad van ledenraadpleging. Die hadden vooreerst betrekking op
de opzet en uitvoering van de ledenenquête. Aan de orde kwamen de vragen-
lijst, de organisatie van de enquête en een terugblik op de regiovergadering
van 7 maart 2001. Wat het laatste betreft kon gemeld worden dat de regioraad
het project van harte ondersteunde. Bovendien hadden alle aangesloten vere-
nigingen op één na hun medewerking waar nodig toegezegd. Van de vereni-
gingen die nog niet in de werkgroep vertegenwoordigd waren zetten er twee
hun toezeggingen onder meer om in deelname aan de werkgroep. De overige
verenigingen onderschreven eveneens het belang van deelname daaraan,
maar zagen hier op de korte termijn geen kans toe vanwege gebrek aan ka-
der. Eén vereniging kon om die reden ook niet deelnemen aan de enquête.
Niettemin is dit aantal voldoende gebleken om de pilot tot uitvoering te bren-
gen. Hoe dit ook zij, de pilot kon daadwerkelijk van start gaan.
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De vragenlijst

De onderzoekers stelden een door hen opgestelde conceptvragenlijst aan de
orde. Deze werd uitvoerig besproken door de werkgroep. Dat leidde tot enkele
waardevolle aanvullingen, die onder meer betrekking hadden op de inventari-
satie van reumatische aandoeningen waar de leden mee belast zijn, een aan-
scherping van de vragen op het gebied van de hulpmiddelen die hen ter be-
schikking staan en het stellen van vragen over enkele specifieke behandel-
vormen. Veel aandacht werd ook besteed aan de begrijpelijkheid van de vra-
gen. Dat leidde tot enkele tekstuele bijstellingen. De uiteindelijke vragenlijst is
vastgesteld op de daaropvolgende bijeenkomst. De vragenlijst bestond 64
vragen verdeeld over vier categorieën7. De categorieën zijn:

1. algemene vragen, zoals leeftijd, geslacht, leefsituatie en aard van de
zorgverzekering;

2. vragen over de aandoening en de gevolgen daarvan;
3. vragen over de behandeling en de zorgverlening;
4. vragen over de kwaliteit van de dienstverlening (klantgerichtheid en klant-

vriendelijkheid).

Een groot deel van de vragen betrof zogeheten gesloten vragen: vragen met
voorgegeven antwoordcategorieën die de respondent al naar gelang van toe-
passing is op zijn of haar situatie aan kon kruizen. Een aantal van die vragen
ging vergezeld van een open vraag, waarmee gevraagd werd om het ant-
woord toe te lichten, bijvoorbeeld waarom men wel of niet tevreden is met een
bepaald aspect van de verzekering.

De vragenlijst was tevens voorzien van een toelichting en een handleiding
voor invulling. Bovendien was er per vereniging een contactpersoon beschik-
baar die telefonisch om raad gevraagd kon worden. De telefoonnummers van
deze personen stonden vermeld in de toelichting.

De uitvoering

Behalve het maken van een vragenlijst ging het in de tweede bijeenkomst ook
om de organisatie van de enquête. Dit betrof de volgende zaken:

                                                       
7 De gebruikte vragenlijst is als bijlage opgenomen in het Handboek Leden-

raadpleging.
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1. samenstelling van de steekproef, inclusief de verdeling ervan over de
aangesloten reumapatiëntenverenigingen;

2. publiciteit en distributie van de vragenlijst;
3. aanstellen van contactpersonen (per vereniging tenminste één contact-

persoon);
4. de inname en verwerking.

De steekproef

De regio Noord-Holland bestaat uit tien reumapatiëntenverenigingen en
Bechterewverenigingen. Daarvan hebben er negen meegewerkt aan de en-
quête. Tezamen tellen deze verenigingen 2130 leden. De omvang van de
steekproef werd bepaald op 400 leden en evenredig verdeeld over de deel-
nemende verenigingen. Dat betekent dus dat van elke deelnemende vereni-
ging elk vijfde lid een vragenlijst toegestuurd zou moeten krijgt. De volgende
tabel geeft de verdeling weer en het aantal ingevulde en terugontvangen vra-
genlijsten.

Reumapatiënten-
vereniging

Ledenaantal Verstuurde
vragenlijsten

Ingevuld
retour

Alkmaar 332    16%) 64 34   53%

Amstelland 185     (9%) 36 25   69%

Amsterdam 589   (28%) 112 39   35%

Beverwijk 91     (4%) 16 10   63%

Haarlem 341   (16%) 64 33   52%

Kop van Noord-Holland 158     (7%) 28 15   54%

Texel 147     (7%) 28 15   54%

West-Friesland 118     (5%) 20 11   55%

Zaanstad 169     (8%) 32 15   47%

Totaal 2130 (100%) 400 197   49%
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Publiciteit

Aandacht kreeg ook de benodigde publiciteit rond het project. De werkgroep
vond het van groot belang dat het project en in het bijzonder de enquête breed
onder de aandacht van de leden van de verenigingen in de regio gebracht zou
worden. Dit werd vooral ook nodig gevonden omdat het nog volstrekt onbe-
kend was of, en zo ja wat er met de uitkomsten van de raadpleging zou gaan
gebeuren (bijvoorbeeld daarover het gesprek aan te gaan met de betrokken
zorgverzekeraars). Zoals gezegd viel dat buiten het kader van het project. De
verenigingen en hun leden moesten dus nog maar afwachten wat hun inspan-
ningen zouden opbrengen.

Voor de publicitaire kant van de zaak waren verschillende middelen be-
schikbaar, waaronder de nieuwsbrieven van de betrokken verenigingen. Daar-
van is gebruikt gemaakt met behulp van een korte tekst over het project. Vere-
nigingen die geen nieuwsbrieven of soortgelijke periodieken uitgeven, of dat
niet op de korte termijn (voor de start van de enquête) zouden doen werden in
de gelegenheid gesteld hun leden in een aparte mailing op de hoogte te bren-
gen.

Distributie van de vragenlijst

De distributie van de vragenlijst werd in samenwerking met het bureau van de
Reumapatiëntenbond verzorgd. Het bureau zorgde voor het benodigde aantal
vragenlijsten en de distributie aan de deelnemende verenigingen. Aan de ver-
enigingen werd gevraagd een adressenlijst voor verdere verzending samen te
stellen met daarin de benodigde gegevens van elk vijfde lid uit hun ledenlijs-
ten. Om volstrekte anonimiteit te garanderen verzorgden de verenigingen
tevens de verzending van de vragenlijst naar de betrokken leden. De verzen-
ding ging vergezeld van een begeleidende brief van de bond. Daarin werd nog
eens het doel van de enquête uitgelegd en gevraagd om (anonieme) mede-
werking. In het bijzonder werd daarbij ingegaan op het belang dat de bond
hecht aan de enquête. Niet vergeten werd het bijvoegen van een portvrije
antwoordenveloppe waarmee de ingevulde vragenlijsten terug gestuurd kon-
den worden.

Wat de looptijd betreft vond de werkgroep het raadzaam om de tijd tussen
verzenden en retourneren van de vragenlijsten, mede met het oog op de na-
derbijkomende vakantieperiode, niet te ruim te nemen. Aldus werd besloten de
vragenlijsten begin mei te versturen en de betrokken leden te vragen deze
voor 1 juni te retourneren. Door omstandigheden kon één vereniging niet aan
deze voorwaarde voldoen waardoor deze enig respijt kreeg van de werkgroep.
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Contactpersonen

Aan de deelnemende verenigingen werd tevens gevraagd een contactpersoon
aan te wijzen. Elke vereniging gaf daaraan gevolg. Voor de in de werkgroep
vertegenwoordigde verenigingen werd deze rol waargenomen door de leden
van de werkgroep. De geënquêteerden konden zich tot deze personen wen-
den bij vragen en moeilijkheden bij het invullen van de vragenlijst. Daarvan
werd overigens maar zeer weinig gebruik gemaakt.

Inname en verwerking

Terwijl de werkgroep bezig was de enquête van de grond te trekken, richtte de
Reumapatiëntenbond zich op de inrichting van de benodigde infrastructuur
voor verwerking van de enquête. Zoals al eerder aangegeven bestond deze uit
de aanschaf van software voor statistische analyse en het deelnemen aan een
instructie van enkele medewerkers in het verwerken van de gegevens. Een
onderdeel van de instructie betrof het maken van een bestand voor dataopslag
en een codeboek. Dit hield in het  omzetten van de vragenlijst in een databe-
stand waarin de antwoorden per variabele gecodeerd opgeslagen worden. De
variabelen met bijbehorende antwoordcategorieën en coderingen staan ver-
meld in het codeboek. Het codeboek dient als gids bij de data-invoer.

Deze stap vloeide voort uit het besluit om de verwerking van de vragen-
lijsten te centraliseren bij de Reumapatiëntenbond  Daartoe was besloten
omdat het, ook met het oog op de toekomst, ondoenlijk gevonden werd de
verwerking van brede raadplegingen regionaal te laten plaatsvinden en niet
zinvol om het Verwey-Jonker Instituut hiermee te belasten. Immers, verwerken
van vragenlijsten is evengoed een vaardigheid die in het kader van ledenraad-
pleging beheerst moet worden als het maken van een vragenlijst en het orga-
niseren van de enquête. Dat dient dus eigen gemaakt te worden.

Zoals bovenstaande tabel laat zien gaven 197 leden, ofwel bijna 50% van
de aangeschreven leden, gehoor aan de oproep om de vragenlijst in te vullen.
Begin augustus waren alle vragenlijsten verwerkt en kon de werkgroep zich
gaan richten op de analyse.

Analyse van de uitkomsten

Na de verwerking van de vragenlijsten brak er voor de werkgroep een belang-
rijk moment aan: het  analyseren van de uitkomsten. Geen van de werkgroep-
leden had hier eerder ervaring mee opgedaan. Om dit aspect van de raadple-
ging voor de werkgroepleden wat te vergemakkelijken is daarom besloten om
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enkele leden van de werkgroep samen met de onderzoekers eerst wat voor-
werk te laten verrichten. Ter voorbereiding hierop hadden de onderzoekers
alvast een basale analyse gemaakt. Die bestond uit een frequentieanalyse van
alle antwoorden en, bij wijze van voorbeelden, enkele analyses van mogelijke
samenhangen tussen bepaalde variabelen. Een voorbeeld is de samenhang
tussen de mate van tevredenheid met de zorgverzekeraar (zeer tevreden tot
zeer ontevreden) enerzijds en de aard van de verzekering (ziekenfonds of
particulier) anderzijds.

Deze sessie mondde uit in een notitie waarin ingegaan werd op een aan-
tal uitkomsten (zie bijlage). Die betroffen kenmerken als geslacht en leeftijd, bij
welke maatschappij men verzekerd is en de wijze waarop. Voorts ging het om
het type reuma en eventuele combinaties van reuma waarmee men belast is
en de samenhang daarvan met de kenmerken geslacht en leeftijd, evenals de
mate waarin deze het dagelijks en maatschappelijk leven belemmeren. Be-
schreven werd verder de variëteit aan behandelvormen en wat men daarin
mist.

Een belangrijk deel van de notitie ging over de ervaringen met de zorg-
verzekeraars. Die werden uiteen gelegd in ervaringen met vergoedingen van
behandeling, hulpmiddelen en voorzieningen; steeds gerelateerd aan de zorg-
verzekeraar en de aard en soort van de verzekering. Binnen dit kader ging het
vooral om de tevredenheid met de zorgverzekeraar, zowel in algemene zin als
meer specifiek, bijvoorbeeld de tevredenheid met het stelsel van vergoedingen
en de klantvriendelijkheid/klantgerichtheid van de zorgverzekeraar. Dit betrof
zaken als de bereikbaarheid en de duidelijkheid van verstrekte informatie.

De notitie werd vervolgens uitgebreid besproken met de gehele werk-
groep. Tegen de achtergrond van het beschikbare cijfermateriaal bogen de
werkgroepleden zich in tweetallen over de antwoorden op de open vragen.
Verschillend van elkaar besprak elk tweetal een selectie van deze vragen met
bijbehorende antwoorden. Het doel was daaruit zo concreet mogelijke aan-
knopingspunten voor belangenbehartiging te destilleren. Mede vanwege de
complexiteit van het materiaal is deze eerste inventarisatie beperkt gebleven
tot het benoemen van twee onderwerpen:

1. Kuurreizen; uit de antwoorden rond kuurreizen komt naar voren dat er
veel onduidelijkheid is omtrent wel of niet vergoeden en, indien wel, onder
welke voorwaarden er vergoedingen verstrekt  worden. Het laatste betrof
onder meer de relatie tussen vergoeden en het type reuma.

2. Bereikbaarheid; er is relatief veel kritiek op de bereikbaarheid van zorg-
verzekeraars. Dit betreft zowel de bereikbaarheid van de kantoren als de
telefonische bereikbaarheid.
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Omdat de werkgroepleden van mening waren dat er meer in het materiaal zat,
werd besloten dat ieder voor zich de lijsten in de periode tot de volgende bij-
eenkomst nog eens na zou lopen op mogelijke aanknopingspunten. Deze
afspraak mondde uit in een verdere aanscherping van de twee genoemde
aanknopingspunten en nog een derde aanknopingspunt. Dit had betrekking op
de mogelijkheden voor oefengroepen, waaronder zwemgroepen. Daarmee
kwam tevens de enquêtefase tot een einde.

3.5 Diepte-interviews met ervaringsdeskundigen en professioneel
betrokkenen

Voorbereidingen

Na het afsluiten van de enquêtefase was het tijd voor het opdoen van ervarin-
gen met een ander instrument: het afnemen van interviews met ervaringsdes-
kundigen en professioneel betrokkenen. Met de laatste wordt bedoeld perso-
nen die vanuit hun beroepspraktijk betrokken zijn bij reuma. Evenals de en-
quête vroeg ook deze fase om de nodige voorbereiding. Er moesten verschil-
lende stappen gezet worden:

• Het vaststellen van het doel van het interviewen.
• Het maken van een vragenlijst.
• Het samenstellen van een lijst met te interviewen personen.
• Het aanwijzen van interviewers.
• Het verdelen van de interviews onder de interviewers.
• Het maken van afspraken met de te interviewen personen.

Met het treffen van deze voorbereidingen maakte de werkgroep al voor het
einde van de enquêtefase een begin. Daardoor konden beide onderdelen
vloeiend in elkaar overlopen. Dat spaart tijd.

Het doel van het interview en de te interviewen personen

Als eerste moest dus antwoord gegeven worden op de vraag: wat willen we
met de interviews bereiken? Een daaropvolgende en samenhangende vraag
was: wie willen/kunnen we daarvoor interviewen?

Wat betreft de eerste vraag moest het gaan om een uitdieping en onder-
bouwing van de aanknopingspunten voor actiepunten en verbetervoorstellen
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zoals die uit de enquête naar voren kwamen. Met name ging het er om meer
zicht te krijgen op de achtergronden ervan en op wat er precies kon spelen,
maar ook om eventuele oplossingen voor de knelpunten die zich op deze as-
pecten van de zorg voor mensen met reuma voordoen. De interviews staan
dus niet op zichzelf maar dienen aanvulling te bieden op het enquêtemateriaal.
Daarbij speelde ook mee de vraag of het doen van interviews, volgend op een
brede enquête, een meerwaarde oplevert voor de uitkomsten van de leden-
raadpleging en of het daarom zinvol is om een dergelijke combinatie toe te
passen, mede gelet op de inzet die dit instrument vraagt.

Kijkend naar wie er geïnterviewd moest worden, werd vastgesteld dat het
in ieder geval moest gaan om een aantal ervaringsdeskundigen: leden die
actief zijn voor hun vereniging of voor de regio en van wie verwacht kan wor-
den dat zij daardoor zicht hebben op wat er leeft en speelt onder de leden.
Daarnaast achtte de werkgroep het raadzaam om enkele professioneel be-
trokkenen te interviewen. Op die manier zouden de vragen vanuit twee per-
spectieven beantwoord worden: het gebruikersperspectief en het perspectief
van professionals. Besloten werd om zes ervaringsdeskundigen, twee reuma-
consulenten, een reumatoloog en een huisarts te interviewen.

Op grond van deze overwegingen stelde de werkgroep vervolgens een
lijst van voor een interview te benaderen personen samen. Die omvatte een
groter aantal namen dan nodig was. Dat kwam goed uit want bij het benade-
ren van de deze personen voor deelname bleek niet iedereen mee te kunnen
werken aan een interview of, bij nader inzien, minder in aanmerking te komen
dan gedacht. Met de overblijvende personen werden afspraken gemaakt voor
een interview. Uit praktische overwegingen werd het maken van de afspraken
door de onderzoekers gecoördineerd. Dit verliep vlot, waarbij ook vanuit de
professionele hoek veel enthousiasme voor het project te bespeuren viel.

Uitvoering

Vervolgens moest besloten worden wie van de werkgroepleden de interviews
zouden gaan afnemen. Ook moesten deze personen nog gekoppeld worden
aan één van de onderzoekers en de interviews verdeeld worden. Dat wil zeg-
gen: gezien het feit dat goed interviewen geen eenvoudige klus is en de werk-
groepleden hier geen enkele ervaring mee hadden, werd besloten dat telkens
één werkgroeplid met een onderzoeker de interviews zou afnemen en zo al
doende te leren. Daarbij was het de bedoeling dat, na op die manier aan één
of twee interviews meegedaan te hebben, de werkgroepleden ook zelf een
interview zouden gaan afnemen.

Deze opzet bleek enerzijds vanwege de animo hiervoor en anderzijds
vanwege de moeilijkheidsgraad niet haalbaar. Om aan de animo tegemoet te
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komen, maar ook om zoveel mogelijk werkgroepleden ervaring op te laten
doen kon een ieder niet meer dan twee interviews meemaken. Dit betekende
dat telkens elk tweede interview door het betrokken werkgroeplid gedaan zou
moeten worden. Dat vonden de betrokken werkgroepleden bij nader inzien –
na ieders eerste interview – te snel gaan.

Toch betekent dit niet dat zij daarmee uitsluitend een toehoordersrol ver-
vulden. Integendeel, tijdens de interviews wisten de werkgroepleden, juist op
grond van hun ervaringen met reuma enkele zinvolle bijdragen te leveren in de
vorm van aanvullende vragen en specificering van onderwerpen. Waarmee
gezegd is dat hun deelname aan het interview weliswaar voornamelijk als
toehoorder gekenmerkt kan worden maar ook dat zij zich daarbij zeker niet
passief opstelden. Op die manier deden zij toch enige praktische ervaring op
met het instrument interviewen.

De verdeling van de interviews had als uitgangspunt dat de betrokken
werkgroepleden geen leden van ieders eigen vereniging zouden interviewen.
Dit diende mogelijke ruis in de antwoorden te voorkomen. Die kan gemakkelijk
ontstaan doordat men elkaar kent. Dat kan de kwaliteit van de antwoorden
beïnvloeden.

Werken met interviewtopics

Een nog niet genoemd maar niettemin zeer belangrijke aspect van voorberei-
ding was ook het opstellen van een vragenlijst. Omdat het om interviews gaat
heeft deze ook een ander karakter dan een vragenlijst voor een enquête. De
vragen moeten de geïnterviewde als het ware uitnodigen om te vertellen. Dat
kan op verschillende manieren. Een manier is een lijst met concrete, maar
open vragen; dus vragen zonder voorgegeven antwoordmogelijkheden. Een
andere manier is het werken met zogeheten interviewtopics. Dit is een lijst met
onderwerpen, uitgewerkt in vraagpunten die aan de orde dienen te komen in
het interview. De manier waarop en vooral de volgorde waarin die topics aan
de orde gesteld worden kan per interview verschillen. Dat is afhankelijk van
het verloop van het interview.

Een niet onbelangrijk voordeel van een concrete vragenlijst is dat het in-
terview relatief eenvoudig afgenomen kan worden. Daardoor kan een dergelijk
interview ook goed gedaan worden door mensen die nog niet zo bedreven zijn
in het interviewen. De interviewer stelt een vraag en noteert zo nauwkeurig
mogelijk het antwoord daarop van de geïnterviewde. De vragenlijst stuurt in
sterke mate het interview. De positie van de geïnterviewde is betrekkelijk reac-
tief: hij reageert op de gestelde vragen. De informatie die daarmee verkregen
wordt is daarom afhankelijk van wat de geïnterviewde concreet antwoordt en
vooral de diepgang ervan. Vaak weet deze wel meer maar wordt dit niet zon-
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der meer naar voren gebracht. Daardoor is de kans groot dat veel waardevolle
informatie gemist wordt.

Dit nadeel heeft het werken met interviewtopics minder, zij het dat dit ook
afhankelijk is van de bedrevenheid van de interviewer. Het topicinterview heeft
een open en meer interactief verloop, waarbij de interviewer niet schroomt
voort te borduren op hetgeen de geïnterviewde te berde brengt; overigens
zonder daarover in discussie te treden. De interviewer en de geïnterviewde
gaan als het ware met elkaar een gesprek aan over een bepaald onderwerp.
Daarbij is de houding van de interviewer van groot belang. Die moet open,
respectvol en inlevend zijn ten opzichte van de geïnterviewde. Dat vergroot de
kans dat de geïnterviewde veel wil vertellen en voorkomt dat deze gefrustreerd
raakt bij eventueel doorvragen door de interviewer. Ook moet de interviewer in
goed in staat zijn hoofd- van bijzaken te onderscheiden.

Niettegenstaande het voordeel van het werken met een concrete vragenlijst –
dat zou tegemoet  komen aan de wenselijkheid om de werkgroepleden zelf de
interviews te laten doen – is besloten te werken met een topiclijst. Het nadeel
van insluiting van de antwoorden werd te groot gevonden. De kans bestond
dat op die manier het interview niet veel meer op zou leveren dan de enquête,
mede vanwege de hoge respons op de open vragen die daarin opgenomen
waren. Aldus werden twee lijstjes met interviewtopics opgesteld. Een voor de
interviews met ervaringsdeskundigen en de ander voor de interviews met de
professionals. De ervaringsdeskundigen werden op de volgende onderwerpen
bevraagd:

1. Eigen ervaringen met reuma.
2. Rol (functie) van de geïnterviewde in de NH-reumabeweging.
3. Eigen visie op reuma en de zorg voor reumapatiënten.
4. Algemene visie op zorgverzekeraars met betrekking tot reuma
5. Herkomst van de beide visies.
6. Kwaliteit van het vergoedingenstelsel.
7. Wenselijkheid van vergoeding van medicijnen, therapieën e.d. die nu niet

vergoed worden, welke en waarom.
8. Klantvriendelijkheid van de zorgverzekeraars.
9. Informatieverstrekking (polissen, brochures, beantwoording van specifieke

vragen).
10. Bereikbaarheid en toegankelijkheid zorgverzekeraars.
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De onderwerpen 6 tot en met 10 werden zoveel mogelijk gerelateerd aan en-
kele met name genoemde zorgverzekeraars afzonderlijk8 en volgens onder-
staand stramien besproken9:

 Wat gaat goed?
 Wat gaat minder goed/bij welke zorgverzekeraar doen zich knel-

punten voor?
 Wat moet anders?
 Hoe zou dat te veranderen zijn?
 Wat kan de reumabeweging hieraan bijdragen?

Bij de professionals ging het om de volgende onderwerpen:

1. Functie van de geïnterviewde en de relatie ervan met reuma.
2. Eigen visie op reuma en de zorg voor reumapatiënten.
3. Algemene visie op de zorgverzekeraars met betrekking tot reuma.
4. Kwaliteit van het vergoedingenstelsel;

a. lijst van minister Borst
b. vergoedingen per verzekeraar

5. Medicijnen, therapieën en dergelijke die nu niet vergoed worden maar
daar wel voor in aanmerking zouden moeten komen; welke en waarom.

6. Ervaringen met zorgverzekeraars in de regio;
 Wat gaat goed?
 Wat gaat minder goed/bij welke zorgverzekeraar doen zich knel-

punten voor?
 Wat moet anders?
 Hoe zou dat te veranderen zijn?
 Wat kan de reumabeweging hieraan bijdragen?

De vraagpunten 6 en 7 uit de lijst voor ervaringsdeskundigen respectievelijk 4
en 5 uit de lijst voor professionals hadden als specifieke aandachtspunt mee-
gekregen de vergoeding van medicijnen, kuurreizen, oefentherapieën en
hulpmiddelen of de wenselijkheid daarvan.

                                                       
8 Het gaat om de in Noord-Holland meest in beeld zijnde zorgverzekeraars:

Univé, Zilveren Kruis, ZAO,  Z&Z en PWZ.
9 Dit stramien is ontleent aan de Leadership SupportGroup-methode (zie on-

der meer Lammerts, 2000). De vragen nodigen de geïnterviewde uit tot het
belichten van het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.
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Analyseren van de uitkomsten

Nadat alle voorbereidingen getroffen waren kon het interviewen van start
gaan. Dit onderdeel nam ongeveer vijf weken in beslag. De interviews werden
met toestemming van de geïnterviewden op band opgenomen met behulp van
een dictafoon. Dit werd gedaan ter ondersteuning van de verslaglegging na
afloop. Ook werd elk interview zowel vooraf als na afloop doorgesproken met
het betrokken werkgroeplid. De voorbespreking betrof zaken als de te volgen
strategie met betrekking tot de lijst met vraagpunten, waar in het bijzonder op
te letten en eventuele verwachtingen (onder meer naar aanleiding van een
eerder interview). De nabespreking had betrekking op zaken als algemene
indruk, wat viel op en zijn er zaken die we gemist hebben. Met name het na-
bespreken van de eerste interviews leverde enkele belangrijke aanscherpin-
gen op van de vraagpunten, aangedragen door de betrokken werkgroepleden.
Die betroffen vooral enkele inhoudelijke aspecten van de zorgverzekering en
de betrokken zorgverzekeraars.

Eind oktober 2001 waren op één na alle interviews afgenomen. Dat bood al-
vast gelegenheid om in de bijeenkomst van dat moment terug te blikken en de
eerste ervaringen met interviewen te boek te stellen. Daarover werden door de
betrokken werkgroepleden verschillende opmerkingen gemaakt (zoals vast-
gelegd in het verslag van die bijeenkomst). Die betroffen onder meer de erva-
ringen met het interviewen zelf:

Het was de bedoeling dat de werkgroepleden zelf ook een interview zouden doen.
Maar het bleek niet haalbaar om reeds bij het tweede interview de rollen om te
draaien. Het interviewen is toch een vak op zich. Het inspelen op vragen en door-
vragen is moeilijker dan het lijkt, evenals het vinden van een goede inleiding van
het gesprek. En soms blijkt het taalgebruik van de geïnterviewden problemen op te
leveren.

Het positieve is dat we er aan hebben gesnuffeld. We hebben inzicht verworven in
hoe vragen te stellen. Wellicht is het een suggestie aan de Reumapatiëntenbond
om in de toekomst in een training op dit gebied te voorzien. En het blijkt zeer goed
te werken een interview tezamen met een ervaringsdeskundige, zijnde een van de
werkgroepleden, af te nemen. In dit geval zeker. De interviewers van het Verwey-
Jonker Instituut zijn minder deskundig waar het om reuma gaat en de werkgroeple-
den kunnen zo aanvullen en suggesties geven waar nodig.
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Feitelijk zijn de interviews ook te zien als geformaliseerde gesprekken over wat ka-
derleden al regelmatig op meer informele wijze met hun achterban bespreken. Al-
leen is het nu wat formeler doordat er een bepaalde tijd afgesproken wordt en er
een bepaald doel aan het gesprek gekoppeld is, namelijk het antwoord krijgen op
vooraf bepaalde vraagpunten.

Daarnaast werden er ook opmerkingen van meer inhoudelijke aard geplaatst:

Wat betreft de ervaringsdeskundigen is het interessant te kijken of hun ervaring
kloppen met de cijfers zoals die uit de enquête naar voren komen en meer inzicht
daarin te verkrijgen. De professionals (arts, reumatoloog en reumaconsulenten) be-
kijken het geheel vanuit hun functie. De geïnterviewde reumatoloog wees er bij-
voorbeeld op dat voor hem de indicatiestelling heel belangrijk is. Zodra hij de medi-
sche noodzakelijkheid van een bepaalde voorziening/behandeling kan aantonen
zijn de betreffende middelen voorhanden voor de patiënten. Hij zegt: "Alles wat ik
voorschrijf komt voor elkaar."

Vanuit patiëntenperspectief betekent dit dat het al dan niet krijgen van een voorzie-
ning/behandeling staat of valt met de bereidheid van de reumatoloog om voor te
schrijven. Dat is een probleem. Er is een zekere afhankelijkheid van de reumato-
loog.

Enkele geïnterviewden wijzen erop dat mensen vaak denken dat iets niet vergoed
wordt en het daarom niet aanvragen. Hieruit valt in het kader van belangenbeharti-
ging af te leiden dat er een taak ligt op het gebied van voorlichting. Hoe is de voor-
lichting richting reumapatiënten op te zetten wat betreft mogelijkheden van vergoe-
dingen?

Hoe zijn de niet-leden te bereiken? Dat is een andere vraag die boven kwam drij-
ven. Ook hier ligt een taak voor de bond. Die bestaat dan uit: er is van alles be-
schikbaar maar hoe maken we dat ook toegankelijk voor leden en niet leden. Zo is
er bijvoorbeeld een cursus 'Reuma te lijf'. Die kost ongeveer 100 gulden per cursus,
wordt vanuit de thuiszorg georganiseerd en gehouden in het ziekenhuis in Alkmaar.
Die moeten mensen zelf betalen. Het laatste jaar is de cursus niet doorgegaan we-
gens te weinig belangstelling.

Het is geen probleem dat de geïnterviewde professionals zelf geen reuma hebben
zolang de persoon maar voldoende inlevingsvermogen heeft. De werkgroep wijst
erop dat je enigszins geluk moet hebben een goede reumatoloog te treffen. Het kan
nogal eens verschillen per persoon hoe het contact verloopt. Daarbij is van belang
mee te nemen dat de houding van de patiënt zelf daarbij ook een rol speelt.
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Bij het selecteren van ervaringsdeskundigen is het van belang boven water te krij-
gen om welk soort deskundigheid het precies gaat. Heeft de persoon veel of weinig
contacten met de achterban? Bijvoorbeeld via lotgenotencontact of het geven van
voorlichting. Het contact met de achterban kan verschillen. Zo blijkt de Bechterew-
groep minder contacten te hebben buiten de oefengroep. De uitwisseling is veelal
minder dan bij de RPV's. Met het oog op ledenraadpleging moeten ervaringsdes-
kundigen vooral gezocht worden onder kaderleden die vanwege hun activiteiten
veel contact hebben met de achterban en daarbinnen veel aan ervaringsuitwisse-
ling doen.

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat vanuit de professionele hoek veel
waardering was voor het initiatief van ledenraadpleging. In hun optiek betekent
dit een stevige bijdrage aan de belangenbehartiging voor mensen met chro-
nisch aandoeningen.

De daaropvolgende en tevens laatste bijeenkomst van de werkgroep werd
besteed aan het bespreken van de uitkomsten van de interviews, deze te inte-
greren met de uitkomsten van de enquête en het resultaat daarvan te trans-
formeren in actiepunten en verbetervoorstellen. Hoe dit in zijn werk ging be-
spreken we in de volgende paragraaf.

3.6 Transformatie van ervaringskennis in actiepunten en verbeter-
voorstellen

Met het afsluiten van de interviewfase stond de werkgroep voor een nieuwe
uitdaging: het omzetten van de verworven kennis over de kwaliteit van de
zorgverzekeringen zoals die ervaren wordt door de leden van de reumapati-
entenverenigingen in de regio Noord-Holland in aanknopingspunten voor be-
langenbehartiging op dit gebied. Daarmee voltrok zich tevens de metamorfose
van de werkgroep in het beoogde gebruikerspanel, het derde uit te proberen
instrument. Schematisch is dit proces als volgt voor te stellen:

Voorbereidingen   >   Enquête   >   Analyse   >   Interviews   >   Analyse   >
Formuleren van verbetervoorstellen en actiepunten

Transformatie van

W e r k g r o e p in G e b r u i k e r s p a n e l
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Daarbij dienden nog twee stappen gezet te worden:

1. Het ordenen van de bevindingen ter beantwoording van de vragen over
het thema10.

2. Het vertalen van deze antwoorden in aanknopingspunten voor belangen-
behartiging.

Terug dus naar de themavragen. Als eerste de vraag:

Welke zorg voor mensen met reumatische aandoeningen dient door zorgver-
zekeraars in het pakket van vergoedingen te zijn opgenomen?

De enquête wijst uit dat met ruim 200 verschillende soorten reuma dé reuma-
patiënt niet bestaat. Reumatische aandoeningen komen bij mensen van alle
leeftijden voor, zij het dat bepaalde vormen van reuma meer bij ouderen aan-
getroffen worden. Maar ook naar geslacht doen zich verschillen voor. De erva-
ren ernst van de aandoening en de beperkingen en belemmeringen die daar
mee samenhangen verschillen gerelateerd aan leeftijd en geslacht eveneens
van persoon tot persoon. Opvallend is dat vooral jongeren de aandoening als
ernstig ervaren en zich tevens meer belemmerd voelen in hun sociale en
maatschappelijke activiteiten.

Deze verscheidenheid maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk om te komen
tot een eenduidige dekking van de te verlenen zorg. Duidelijk is wel dat er
behoefte is aan maatwerk: een op de persoon toegesneden pakket van ver-
goede voorzieningen. Daarin kan onderscheid gemaakt worden in drie soorten
die in onderlinge samenhang aangeboden dienen te worden:

• Medische behandeling, inclusief medicijnen.
• Hulpmiddelen, waaronder orthopedisch schoeisel.
• Oefentherapie, inclusief hydrotherapie, kuurreizen en pedicure.

Oog voor een samenhangend aanbod afgestemd op de persoonlijke omstan-
digheden is van belang wanneer bijvoorbeeld oefentherapie een remmende
werking blijkt te hebben op de ontwikkeling van de aandoening of de beper-
kingen doet afnemen. Dit kan dus invloed hebben op de behandeling en de
verstrekking van medicijnen. Het gebruikerspanel komt tot de conclusie dat
over de effecten van met name de derde groep behandelingsvormen nog on-
voldoende bekend is. Daarvoor is meer onderzoek nodig. De Reumapatiën-
tenbond kan met deze kennis bij het van de grond trekken van dergelijk on-
derzoek een belangrijke rol vervullen.

                                                       
10 Zie hiervoor paragraaf 3.2.



Verwey-Jonker Instituut
61

De tweede vraag borduurt hierop voort:

In hoeverre voldoen de bestaande pakketten van zorgverzekeraars reeds aan
deze behoefte?

Over het algemeen is de tevredenheid met de aansluiting van de bestaande
pakketten op de behoeften redelijk groot te noemen. De meeste voorzieningen
waar men gebruik van maakt worden ook gedeeltelijk of geheel vergoed. Maar
dat is ook afhankelijk van de aard van de verzekering. Met een aanvullende
verzekering beschikt men uiteraard over een bredere dekking. Dit beeld gaat
op voor alle zorgverzekeraars die in de enquête genoemd werden. Slechts
één van deze verzekeraars vergoedt geen kuurreizen. In andere gevallen
waarin aangegeven werd dat de verzekeraar een kuurreis of andere zaken
niet vergoedt, blijkt dit samen te hangen met het type reuma of omdat men
denkt dat een er geen vergoeding voor is. Een kwestie van goede informatie
dus.

Sommige patiënten gebruiken medicijnen die zonder recept verkrijgbaar
zijn maar daarom ook niet vergoed worden, niettegenstaande dat zij bij deze
lichtere vormen van medicatie voldoende baat hebben. Dit wordt soms als
onrechtvaardig beschouwd omdat het deze mensen op extra kosten jaagt.
Hetzelfde geldt voor kleine hulpmiddelen als speciale kurkentrekkers en kaas-
schaven.

Belangrijke andere minpunten die opgevoerd worden betreffen de beslis-
procedures en daarmee samenhangende termijnen. Soms richt de kritiek hier
zich op de rol van de medisch specialist hierbij, wat betrokkenen een gevoel
van afhankelijkheid oplevert. Kuurreizen of deelname aan oefentherapie en
dergelijk worden door sommige verzekeraars niet vergoed wanneer de reu-
matoloog hier geen fiat aan geeft. Niettemin heeft de beslissende rol van de
reumatoloog in deze zaken de voorkeur tegenover de gangbare procedure
waarin de verzekeraar beslist. Ontevredenheid vloeit soms ook voort uit de als
slecht ervaren aansluiting van de vergoede zaken op de behoeften van de
verzekerde.

Het gebruikerspanel concludeert hieruit dat de opname van behande-
lingsvormen, geneesmiddelen en therapieën over het algemeen als voldoende
dekkend worden ervaren. Aandacht behoeven  de wachttijden die gemoeid
zijn met het toekennen van de vergoeding en de soms als willekeur ervaren
beslissingen bij het toekennen. De benodigde aandacht betreft niet alleen de
verzekeraars, maar ook reumaconsulenten en niet in de laatste plaats de ei-
gen informatieverstrekking aan leden en vooral niet-leden. Het laatste houdt
ook verband met de vergoeding van de deelnamekosten aan de cursus “Reu-
ma en dan?” welke door de Thuiszorg in samenwerking met enkele ziekenhui-
zen aangeboden wordt aan mensen bij wie een reumatische aandoening vast-
gesteld is.
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De derde vraag was:

Doen er zich verschillen voor als het gaat om de toegang tot deze pakketten?

Deze vraag vloeide voort uit het vermoeden dat particulier verzekerden over
een bredere dekking beschikken dan ziekenfondsverzekerden. Daarvoor zijn
echter geen aanwijzingen gevonden. Wel doen zich vanzelfsprekend verschil-
len voor tussen basisverzekerden en aanvullend verzekerden. Analyse naar
de samenhang tussen deze twee factoren wijst uit dat ziekenfondsverzekerden
vaker een aanvullende verzekering hebben afgesloten dan particulier verze-
kerden. Waaruit af te leiden is dat de verschillen met betrekking tot de toegang
zich vooral manifesteren op de factor soort verzekering (basis of aanvullend).
Maar dat spreekt binnen het kader van het huidige stelsel voor zich. Wat daar-
bij opvalt is dat vooral particulier verzekerden met een persoonlijk inkomen dat
net boven de zogeheten ziekenfondsgrens ligt zich niet aanvullend verzeker-
den. Vermoedelijk is dat vanwege de hogere premiekosten van een particulie-
re verzekering. Dit betreft een groot deel van de particulier verzekerden.

Behalve duidelijkheid over veronderstelde verschillen tussen ziekenfonds- en
particulier verzekerden verschaft de enquête ook informatie over ander as-
pecten van toegang. Een daarvan betreft het in toenemende mate commerci-
eel worden van het stelsel van zorgverzekering: het overhevelen van de zorg-
verzekering van de publieke naar de commerciële sector. Daardoor is men vrij
in het kiezen van hun zorgverzekeraar en kan men dus ook van verzekeraar
wisselen, bijvoorbeeld omdat een andere verzekeraar een aantrekkelijker prijs-
kwaliteitverhouding biedt. Echter, hoewel de wetgever hierin geen onderscheid
maakt zijn in de praktijk mensen met chronische aandoening vaak hiervan
uitgesloten of wordt het hen moeilijk gemaakt. De geboden polis kost hen vaak
aanzienlijk meer aan premie waardoor het verwachte voordeel verdwijnt. Men-
sen met een chronische aandoening hebben daardoor in de praktijk minder
toegang tot de markt van de zorgverzekeraars. Hoewel dat niet uit de enquête
blijkt veronderstelt het gebrui-kerspanel dat deze drempel ook van toepassing
is wanneer men, na de diagnosestelling, een aanvullende verzekering wil af-
sluiten.

Dit verschijnsel heeft reeds de brede aandacht van landelijke patiëntenor-
ganisaties, waar het panel vooralsnog weinig meer dan het bovenstaande aan
toe te voegen heeft.

Toegang tot de zorgverzekering heeft, zij het indirect, ook te maken met de
bereikbaarheid van de zorgverzekeraar en diens klantgerichtheid/klantvrien-
delijkheid. Op deze aspecten wordt relatief gezien de meeste kritiek geuit.
Zorgverzekeraars zijn bijvoorbeeld zelden of nooit gevestigd in het landelijk
gebied van de regio. Voor een bezoek aan het kantoor van de verzekeraar
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moeten bewoners van deze gebieden vaak grote afstanden afleggen. Maar
ook voor de bewoners van stedelijke gebieden is de bereikbaarheid niet altijd
optimaal. Voor mensen met chronische aandoeningen is dat extra moeilijk
omdat zij ook vaak minder mobiel zijn. De telefoon is dikwijls geen goed alter-
natief vanwege de lange wachttijden en het niet altijd doorverbonden worden
met de juiste persoon. Dat kost niet alleen onnodig veel tijd en geld, maar leidt
ook tot frustraties.

Het gebruikerspanel concludeert hierop dat deze kwesties vooral op het
bordje liggen van de regioraad, ofwel het panel zelf. Gedacht kan worden aan
het entameren van verbetering in de vorm van spreekuren in kleine kernen,
ondergebracht in bijvoorbeeld dorpsservicecentra, en van doorkiesnummers
naar ter zake kundige medewerkers van de zorgverzekeraars.

De bevindingen van de ledenraadpleging – de notitie over de uitkomsten van
de enquête, de antwoorden op de open vragen en de interviewverslagen –
vormden vervolgens de inzet voor het formuleren van actiepunten en verbeter-
voorstellen. De discussie hierover mondde uit in vier aandachtspunten. Twee
daarvan werden als actiepunten overgedragen aan de Reumapatiëntenbond.
Het gaat om zaken die landelijk aandacht behoeven omdat het zaken betreft
die verband houden met de vergoedingstelsels van de zorgverzekeraar. De
andere twee kunnen op regionaal niveau aan de orde gesteld worden. Ze
hebben primair betrekking op de regio waar de ledenraadpleging plaatsvond.
Immers, de ervaringen die hier aan de orde zijn hoeven niet te gelden voor
andere regio’s.

De uitkomsten van de discussie gaven we al eerder in dit hoofdstuk weer.
Omdat het aangaan van de dialoog hierover met de zorgverzekeraars niet tot
de pilot behoorde, beëindigde het gebruikerspanel hiermee voorlopig haar
werkzaamheden. Wat niet wil zeggen dat het wat de panelleden betreft hier-
mee ook ophoudt. Elk van hen gaf aan verder te willen. Dit betreft zowel de
uitkomsten van de deze ledenraadpleging als het organiseren van een vol-
gende.

Met deze conclusie van de panelleden zelf zijn we toegekomen aan het trek-
ken van de conclusies en aanbevelingen over de pilot. Daarover gaat het vol-
gende en tevens laatste hoofdstuk.
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4 De gedifferentieerde Ledenraadpleging:
een methode voor benutting van ervaringskennis

4.1 De gekozen instrumenten nader bezien

Het gebruikerspanel

Sinds februari 2001 beschikt de regio Noord-Holland van de Reumapatiënten-
bond over een gebruikerspanel. Het panel is te zien als resultaat van een pi-
lotproject inzake instrumenten voor ledenraadpleging bij reumapatiëntenver-
enigingen en Bechterewverenigingen, dat in de periode februari tot december
van dat jaar werd uitgevoerd in deze regio. In die periode hebben de panelle-
den hard gewerkt om het pilotproject tot een goed einde te brengen. De pa-
nelleden hebben daarmee belangrijke ervaringen op kunnen doen met het
systematisch raadplegen van de achterban van deze verenigingen met als
doel het verwerven van meer en betere kennis van de ervaringen van de leden
van de voornoemde verenigingen. Dit heeft onder meer geresulteerd in enkele
actiepunten en verbetervoorstellen op het terrein van de zorgverzekering.
Terugblikkend komen we tot de volgende conclusies.

Uit de literatuurstudie komt een gebruikerspanel naar voren als een van de in
te zetten instrumenten voor belangenbehartiging. Zoals beschreven in hoofd-
stuk twee kunnen initiatieven voor belangenbehartiging uitsluitend gebaseerd
zijn op de ervaringsdeskundigheid van de panelleden zelf. De inhouden van
deze deskundigheid – weten wat er onder de achterban leeft en wat dat bete-
kent voor de concrete vervullingen van belangenbehartiging – kan op ver-
schillende manier in dialoogvorm expliciet gemaakt worden en zo uitmonden in
specifieke actiepunten en –doelen. Met behulp van daarvoor ter beschikking
staande instrumenten voor groepsdiscussie kan dat op meer of minder inten-
sieve wijze plaatsvinden.

Met het oog op de beleidsdoelen van de Reumapatiëntenbond schiet dit
instrument tenminste één van deze doelen voorbij: het meer betrekken van de
leden bij het beleid van de bond. Immers, een gebruikerspanel kan slechts
bestaan uit een zeer beperkt aantal leden. Dat staat in geen verhouding tot het
totale aantal leden in die regio. Bovendien zal het vaak zo zijn dat het gaat om
leden die toch al over de nodige invloed beschikken. Evenals dat in Noord-
Holland het geval is geweest, zal voor het samenstellen van een gebruiker-
spanel zeer waarschijnlijk vooral geput moeten worden uit het bestaande ka-
der. Maar ook als dat niet het geval zou zijn verschaft het installeren van een
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gebruikers-panel de leden niet wezenlijk meer invloed op het beleid van de
regio en de bond dan ze al hebben zonder een dergelijk panel.

Een andere consequentie van een dergelijke één-dimensionale grondslag
voor ledenraadpleging is dat het zich uitsluitend baseren op de eigen erva-
ringsdeskundigheid het panel kwetsbaar maakt aan de onderhandelingstafel.
Immers, waar baseert het panel zich op met haar beweringen dat bepaalde
zaken verbeterd moeten worden. Dat die kwetsbaarheid ook voortvloeit uit het
wel of niet serieus willen nemen van ervaringskennis en de daaruit voortvloei-
ende deskundigheid door de andere partij spreekt voor zich maar doet aan de
constatering niets af. Integendeel, belangenorganisaties hebben een eigen
verantwoordelijkheid als het gaat om hun positie in het overleg met overheden,
dienstverleners en verstrekkers van voorzieningen.

In Noord-Holland heeft het gebruikerspanel zich niet exclusief gebaseerd
op de eigen kennis van vraagstukken die samenhangen met reuma. In feite
hebben de panelleden die geparkeerd in afwachting van de uitkomsten van
twee andere gehanteerde instrumenten. Deze opstelling wil echter niet zeggen
dat die kennis geen rol heeft gespeeld bij de opzet en uitvoering van de leden-
raadpleging. Integendeel, vooral bij constructie van de vragenlijst voor de en-
quête is veelvuldig gebruik gemaakt van deze kennis, evenals bij het toespit-
sen van de interviewtopics die gebruikt werden in de interviews. Dit heeft voor
beide onderdelen zeker bijgedragen aan een adequate vragenlijst en heeft het
gebruikerspanel tevens in belangrijke mate sturing gegeven aan de uitvoering
van de ledenraadpleging.

In dit opzicht concluderen we dat (het installeren van) een gebruikerspa-
nel met als opdracht het concreet handen en voeten geven aan belangenbe-
hartiging waardevolle perspectieven biedt als het gaat om het beïnvloeden van
de kwaliteit van de gezondheidszorg vanuit patiëntenperspectief. De wijze
waarop dit plaatsvond verschaft tevens een grondslag voor een specifieke
methode voor ledenraadpleging: de methode Gedifferentieerde ledenraadple-
ging. Deze aanpak bestaat uit het op geïntegreerde wijze toepassen van twee
of meer instrumenten verbonden aan het verkennen van kennisinhouden bij
verschillende betrokken groepen. In het pilotproject ging het om leden, erva-
rings-deskundigen en professioneel betrokkenen.

Hierbij moet echter wel bedacht worden dat dit perspectief mee ontstaat
in een context van een relatief sterk georganiseerde regio als de Noord-
Hollandse. Bovendien is een belangrijke stap nog niet gezet: het aangaan van
de dialoog met de ander partij – in dit geval de zorgverzekeraars bij wie men-
sen met reuma in Noord-Holland verzekerd zijn – met als inzet de geformu-
leerde verbetervoorstellen teneinde deze doorgevoerd te krijgen. Deze stap
betreft de feitelijke belangenbehartiging, waarvoor de ledenraadpleging gezien
moet worden als een voorspel. Een belangrijk voorspel, maar ook niet meer
dan dat. Met andere woorden: het formuleren van actiepunten en verbeter-



Verwey-Jonker Instituut
67

voorstellen is op zichzelf genomen nog geen daad van belangenbehartiging.
Dit aspect viel buiten het kader van het pilotproject.

Hoe dit ook zij, de ervaringen in Noord-Holland leren dat de gekozen
strategie voor ledenraadpleging geen sinecure is. Veel van de uit te voeren
taken en de daarbij te verrichten handelingen waren voor de betrokken kader-
leden volkomen nieuw. Dit betekent dat de pilot voor de panelleden zelf vooral
een leersituatie was. Door de opzet is die voornamelijk te kenmerken als “leren
door te doen”. Maar niet zonder ruimte te nemen voor reflectie. Daarvoor was
telkens een deel van de bijeenkomsten gereserveerd.

Het leren geldt in de eerste plaats het ontwikkelen van een onderzoeks-
matige houding. Dat wil zeggen: het ontwikkelen van het vermogen om de
eigen praktijk waarin men actief is en de kennis daarvan objectief tegemoet te
kunnen treden en van het vermogen tot het stellen van vragen. Vooral vragen
waarop men het antwoord al denkt te weten. Hiervan heeft het gebruikers-
panel goed blijk gegeven, al was dat soms ook moeilijk. De meeste panelleden
lopen al de nodige jaren mee en weten van de hoed en de rand. Dat kan de
objectiviteit belemmeren. Echter, waar het vermogen van objectivering daar-
door soms wat minder was, schroomden de leden niet elkaar daarop aan te
spreken. Dat heeft het panel alleen maar versterkt en getuigt van een profes-
sionele houding.

Het panel heeft met twee instrumenten ervaring op kunnen doen: een schrifte-
lijke enquête en diepte-interviews. Beide hebben hun eigen dynamiek en ver-
onderstellen daarom ook specifieke maar van elkaar te onderscheiden vaar-
digheden. Het verschil in dynamiek kwam vooral tot uitdrukking in de wijze
waarop de panelleden actief uitvoering konden geven aan de instrumenten.
Dat ging hen met de enquête wat gemakkelijker af dan met de interviews.
Maar dit hangt ook samen met de gekozen structuur van het interview: een
open benadering waarbij de interviewer zich slechts bediend van een lijst met
gespreksonderwerpen. Dit vergt de nodige voorbereiding maar stelt ook eisen
aan interviewvaardigheden. Hierover komen de panelleden tot de conclusie
dat dit instrument niet serieus in te zetten is zonder een goede scholing.
Daarin ligt een taak voor de bond, aldus de panelleden.

Deze gevolgtrekking neemt niet weg dat de direct bij het interviewen be-
trokken panelleden enkele voor hen relevante ervaringen hebben opgedaan.
Ook kon ieder voor zich goed aangeven wat hij of zij nodig heeft om zelfstan-
dig een dergelijk interview te kunnen doen. Dat varieert. Het gaat om onder-
werpen als het inleiden van het interview, de kunst van het afremmen (van de
geïnterviewde) en, als tegenhanger daarvan, het doorvragen, maar ook het
bewaren van voldoende afstand.

Het laatste betreft vooral het omgaan met uitspraken van de geïnterview-
de, ongeacht diens achtergrond, welke zich gespannen verhouden tot de erva-
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ringen (en belangen) van het betrokken panellid zelf. Precies hier komt het aan
op het vermogen tot objectief handelen. Dat is aan de orde omdat de panelle-
den als direct berokkenen niet onverschillig staan tegenover de uitkomsten.
Immers, de belangenbehartiging waarvoor zij zich inspannen raakt ook hun
eigen situatie. Dit te ontkennen zou deze vorm van raadpleging meer kwaad
dan goed doen. Maar, zoals gezegd, op dit aspect waren de panelleden goed
aan te spreken.

Belangrijk is ook het verwerven van voldoende draagvlak in en buiten de or-
ganisatie voor raadpleging. Daartoe nam het panel samen met de Reumapati-
entenbond zelf een aantal keren het initiatief. Die betroffen de regioraad en de
ledenvergadering van de bond. In de regioraad is het project twee keer gepre-
senteerd. Dat heeft goed gewerkt en leidde onder meer tot uitbreiding van het
panel. Maar ook verzekerde het panel zich op die manier van de benodigde
medewerking van de aangesloten verenigingen. Die was met name van be-
lang voor de enquête. De tweede presentatie stond in het teken van het terug-
koppelen van de voortgang en de voorlopige resultaten van de pilot, alsmede
een uiteenzetting van wat nog te gebeuren stond en hoe het panel met de
uiteindelijke bevindingen verder wil gaan. Hoewel het aangaan van een dia-
loog met zorgverzekeraars buiten het kader van de pilot valt is het panel zelf
van mening dat die vroeg of laat wel gevoerd moet worden. Dat is een ver-
plichting naar de leden, in het bijzonder hen die de moeite namen het enquê-
teformulier in te vullen.

Het bespreken van de vorderingen en resultaten was ook de insteek van
de presentatie op de ledenvergadering van de Reumapatiëntenbond in het
najaar van 2001. De feitelijke presentatie werd gevolgd door een discussie met
de aanwezige vertegenwoordigers van reumapatiën-tenverenigingen. Dit had
een geanimeerd verloop waaruit veel belangstelling bleek voor de ervaringen
in Noord-Holland. De conclusie is dat er zeker in potentie ook in andere regio´s
mogelijkheden voor gebruikerspanels bestaan. Maar duidelijk werd ook dat
brede implementatie niet vanzelfsprekend is, want dit is in de eerste plaats
afhankelijk van de mogelijkheden waarover een regio beschikt. . Beter geen
raadpleging dan een die halverwege opgegeven moet worden.

Samengevat concluderen we dat een gebruikerspanel waardevolle mogelijk-
heden biedt voor het vorm  geven aan het betrekken van de leden bij het be-
leid van de bond en de regioraden, evenals voor het effectiever benutten van
de ervaringsdeskundigheid van de leden. Het laatste heeft zowel een inhoude-
lijke betekenis als ook biedt het mogelijkheden voor kaderleden die zich meer
specifiek willen inzetten voor belangenbehartiging. Immers, met het installeren
van een gebruikerspanel is belangenbehartiging niet meer één van de vele
taken van een bestuur maar wordt deze door het bestuur specifiek opgedra-
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gen (gedelegeerd) aan daarvoor aangestelde kaderleden. Dat ontlast niet
alleen het bestuur, maar biedt tevens meer en vooral duidelijk gestructureerde
mogelijkheden voor ontplooiing; dit zal het actief worden voor de beweging
voor sommigen wellicht aantrekkelijker maken.

De enquête

Het tweede instrument dat in de pilot werd uitgeprobeerd was een schriftelijke
enquête. Het doel hiervan was het verwerven van inzicht in de ervaringen van
de leden van de voornoemde verenigingen met zorgverzekeraars. De enquête
werd uitgevoerd in de vorm van een postenquête. Daarmee zijn vierhonderd
leden verdeeld over negen verenigingen in Noord-Holland benaderd. De en-
quête leverde een respons op van bijna 50%.

Voor de uitvoering werkte het gebruikerspanel nauw samen met de be-
trokken verenigingen en de Reumapatiëntenbond  Dat was nodig, enerzijds
om toegang te krijgen tot de leden en anderzijds voor het verkrijgen van de
benodigde infrastructuur. Dit tekent ook de relatieve afhankelijkheid van een
gebruikerspanel. Met andere woorden, voor een doelgerichte ledenraadple-
ging is samenwerking nodig. Maar dit betekent tevens dat het doel van de
raadpleging de instemming behoeft van de partners. Dit is te meer het geval
wanneer een gebruikerspanel zelf het initiatief neemt tot een ledenraadple-
ging. Hoe dit ook zij, de samenwerking heeft goed gewerkt. Maar hoe zit dat
met de enquête zelf? Kan een gebruikerspanel in staat worden geacht een
dergelijk instrument voor ledenraadpleging naar behoren toe te passen? Wat
is daar meer voor nodig dan goede wil?

Uiteraard stond het panel er niet alleen voor. Wat meer is, het hoefde niet
van de grond af zelf een vragenlijst te ontwikkelen. De vragenlijst werd in con-
ceptvorm aangereikt door de onderzoekers. Daar stond tegenover dat dit con-
cept evenmin uitsluitend door de onderzoekers achter het bureau bedacht is.
Vertrokken werd vanuit vragenlijsten die in de onderzoekspraktijk van het in-
stituut en daarbuiten hun diensten bewezen hadden. Echter, deze moesten
wel vertaald worden naar de praktijk van ledenraadpleging. En precies in die
vertaalslag heeft het panel een belangrijke rol gespeeld.

Belangrijk is de vraag in hoeverre de vragenlijst beantwoordde aan ver-
wachtingen ervan. Normaal gesproken, dat wil zeggen: in wetenschappelijk
onderzoek, wordt de vragenlijst daarom eerst op beperkte schaal uitgepro-
beerd en waar nodig bijgesteld. In de pilot ontbraken daartoe de tijd en de
middelen. Aan de andere kant, gelet op de achtergrond van de vragenlijst en
gezien het feit dat het niet ging om het verwerven van wetenschappelijke ken-
nis maar om praktijkkennis, kan de vraag gesteld worden wat uitproberen op
beperkte schaal toegevoegd zou hebben aan de vragenlijst die gebruikt is
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(Klazinga en Plochg, 1999). Let wel, het gaat om een taak welke een regionaal
werkend gebruikers-panel, bestaande uit niet-professioneel opgeleide kader-
leden van patiëntenorganisaties, relatief zelfstandig en voorzien van beperkte
middelen moet kunnen uitvoeren. Dus zonder ondersteuning van daartoe ge-
kwalificeerde professionals, of het moest zijn dat die beschikbaar zijn vanuit de
landelijke organisatie. Dat beperkt de eisen die gesteld kunnen worden aan
zowel de uitvoerders als de uitvoering.

Wellicht veelzeggend in dit verband is dat de contactpersonen nauwelijks
in beweging hoefden te komen of het moest gaan om het in ontvangst nemen
van positieve reacties. Voor zover bekend werd er geen hulp gevraagd bij het
invullen van de vragenlijst. Dat wijst er op dat het invullen van de vragenlijst
geen moeilijkheden opleverde. Ook de consistentie die blijkt uit de gegeven
antwoorden wijst op een adequate vragenlijst, in ieder geval wat de vorm (de
redactie van de vragen en de structurering) ervan betreft. Het aantal gemiste
antwoorden bijvoorbeeld is zeer beperkt gebleven en heeft meestal betrekking
op vragen die voor de betrokken persoon niet van toepassing zijn.

Het is vanzelfsprekend ook belangrijk om na te gaan of de enquête antwoord
geeft op de vragen die het panel met betrekking tot het thema gesteld heeft.
Als eerste dienen we daarvoor te kijken naar de respons. Niettegenstaande de
relatief korte looptijd van de enquête en het feit dat er daarom geen herinne-
ring is verstuurd aan de leden die op een bepaald tijdstip de enquête nog niet
ingevuld hadden, kunnen we concluderen dat de respons voldoende is om een
aantal conclusies te kunnen trekken. Dit wordt nog versterkt door het beeld dat
opkomt uit de antwoorden op algemene vragen als leeftijd, geslacht en het
type reuma. Die stemmen in ieder geval overeen met wat de panelleden vanuit
hun betrokkenheid bij andere activiteiten hierover weten.

Daarnaast gaat het om de antwoorden zelf. Daarbij ging het vooral om de
waardering van de dekking van de zorgverzekering en de kwaliteit van de
dienstverlening. Opmerkelijk is dat bij de vragen om toelichting op deze waar-
deringen relatief veel inzenders de moeite namen deze te beantwoorden. En
niet alleen als ze kritisch waren over bepaalde aspecten, maar ook in positieve
zin. Hoe dit ook zij, de verstrekte toelichting is vanwege de extra informatie die
daarmee beschikbaar kwam een belangrijk hulpmiddel (gebleken) bij het on-
derbouwen van aanknopingspunten voor belangenbehartiging. De antwoord-
scores op de gesloten vragen laten zien wat eventueel aandacht behoeft.
Maar, zogezegd de fine-tuning zit in de toelichtingen. Die maken duidelijk wat
er precies aan schort. Bovendien boden ze soms ook suggesties voor oplos-
singen.

Onze conclusie is dat het instrument enquête voldoende perspectief biedt als
het gaat om het benutten van ervaringskennis. Dit perspectief betreft zowel de
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werkzaamheid ervan als de werkbaarheid. Weliswaar vraagt het een bepaalde
infrastructuur maar die is relatief eenvoudig van aard. Dat de Reumapatiën-
tenbond hiervan een belangrijk deel voor haar rekening genomen heeft is
winst omdat daardoor in de toekomst ook andere regio´s hier gebruik van
kunnen maken. Dat spaart niet alleen tijd en geld, maar betekent ook een
ontlasting van de inzet vanuit de regio.

Een belangrijk product van de pilot is de vragenlijst zelf. Met de nu ver-
worven kennis kan in ieder geval de Reumapatiëntenbond in staat geacht
worden om met het oog op andere thema´s zelf nieuwe vragenlijsten te ma-
ken. Voor de regio Noord-Holland is de winst vergelijkbaar. Met de kennis die
het gebruikerspanel verworven heeft mogen we eveneens verwachten dat het
bij een volgende gelegenheid in belangrijke mate zelfstandig een vragenlijst
kan samenstellen. Andere regio’s die deze vorm van ledenraadpleging willen
gaan toepassen zullen daarbij nog de nodige ondersteuning behoeven.

Overigens willen we wel waarschuwen voor een overmatig gebruik van dit
instrument. Voorkomen moet worden dat de leden ‘enquêtemoe’ worden. Maar
ook dat ledenraadpleging uitmondt in het berijden van stokpaardjes van pa-
nelleden of van regiobestuurders. Dat kan door de inzet zorgvuldig te overwe-
gen en de initiatieven hiertoe af te stemmen met de thema´s die in de wereld
van de gezondheidszorg spelen. Dat wil zeggen, afstemmen met de regioraad
in kwestie en, zeker wanneer het thema´s met een landelijk belang betreft, met
de Reumapatiëntenbond.

Het diepte-interview

Ter aanvulling van de kennis die het panel opdeed met de enquête werd het
instrument ‘diepte-interview’ toegepast. De interviews werden afgenomen bij
zes ervaringsdeskundigen en vier professionals. De ervaringsdeskundigen zijn
leden van de betrokken verenigingen die op verschillende niveaus en in ver-
schillende activiteiten actief betrokken zijn bij het werk van de reumabeweging.
Bij de professionals ging het om twee medici en twee reumaconsulenten en
werkzaam in de regio.

De beoogde aanvulling had als doel het verkrijgen van verdieping en on-
derbouwing van de bevindingen uit de enquête. Die opzet van de pilot kan als
geslaagd worden beschouwd. Een neveneffect is dat de interviews ook hel-
derheid verschaffen over de vraag welke actieve leden daarvoor benaderd
moeten zouden worden. Als het gaat om ervaringen van leden is het zaak er
op te letten dat de te interviewen ervaringsdeskundigen bestaan uit die kader-
leden die vanwege hun activiteiten veelvuldig in contact komen met de leden
en waarbij die activiteiten ook in het teken staan van ervaringsuitwisseling.
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De interviewfase was tamelijk ambitieus van opzet. Te ambitieus, zo bleek na
de eerste interviews. De ambitie bestond erin dat de panelleden, na eerst
meegewerkt te hebben aan een interview dat afgenomen werd door de onder-
zoekers, zelf de overige interviews zouden afnemen. Dat bleek, mede vanwe-
ge de opzet van de interviews te hoog gegrepen. Het interview had een semi-
gestructureerde opzet, bestaande uit een lijst met vraagpunten. Wellicht dat
met een opzet waarin sprake is van meer concrete vragen die ook woordelijk
zo gesteld worden, de panelleden zich wat meer de uitvoering hadden toever-
trouwd. Maar het gevaar is dat op die manier veel informatie niet boven tafel
komt, tenzij er op de gegeven antwoorden waar nodig door wordt gevraagd.
En precies hier constateerden de panelleden een hiaat in hun vaardigheden.
Een hiaat dat naar voren kwam in het eerste interview dat ieder van hen mee-
maakte. Dat leidde tot terughoudendheid bij het zelf afnemen van interviews.

Hoewel de opbrengsten het diepte-interview tot een waardevol instrument
maken, is onze conclusie dat dit instrument op de korte termijn nog te weinig
perspectief biedt voor een brede implementatie. Een adequate inzet veronder-
stelt dat de uitvoerders goed beslagen ten ijs komen. Een goede voorberei-
ding, zoals getroffen in de pilot, hoort daar zeker bij maar is niet voldoende.
Nodig is ook een goede scholing van de uitvoerders in interviewtechnieken. Dit
moet nog ontwikkeld worden. Een niet-onbelangrijk lichtpuntje hierin is dat
ervaringsdeskundigen die ervaren zijn in het oppikken van signalen uit ge-
sprekken met leden, zeker in staat moeten worden geacht deze vaardigheden
op te kunnen doen. Scholing, dat  wil in dit verband zeggen: het leerprogram-
ma, dient daarop aan te sluiten. Als aan die voorwaarde voldaan kan worden,
is het diepte-interview aan te merken als een instrument dat, al of niet in com-
binatie met andere instrumenten, de belangenbehartiging uitstekende diensten
kan bewijzen.

4.2 De voor- en nadelen van een gedifferentieerde ledenraadpleging

Drie verschillende vormen van kennis

In de pilot is gekozen voor een gedifferentieerde vorm van ledenraadpleging.
De raadpleging betrof het expliciteren van de ervaringen die mensen met reu-
ma opdoen rond hun zorgverzekering. Dit vond met verschillende oogmerken
op drie manieren plaats met behulp van eveneens drie verschillende instru-
menten. Hoewel dus verschillend van elkaar werden deze instrumenten op
een samenhangende wijze ingezet. Daaraan lag de verwachting ten grondslag
dat dit een meerwaarde zou opleveren voor de uitkomsten van de ledenraad-
pleging. Die meerwaarde houdt verband met het gegeven dat elk instrument
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binnen het kader van de ledenraadpleging een andere doelgroep betrof. In het
bijzonder betrof dat de instrumenten ‘schriftelijke vragenlijst’ en ‘diepte-inter-
views’. Bovendien werden met het laatst genoemde instrument ook enkele
professioneel betrokkenen benaderd.

Binnen deze strategie heeft het derde instrument, het gebruikerspanel,
een bijzondere betekenis. Die houdt verband met de rol die een dergelijk panel
vervult, dan wel kan vervullen. Namelijk als initiator en verantwoordelijk uit-
voerder – inclusief het ordenen en analyseren van het verkregen materiaal en
het trekken van conclusies hieruit, bijvoorbeeld het formuleren van actiepunten
voor belangenbehartiging – maar ook als het orgaan dat namens de beweging
de dialoog over de uitkomsten aangaat met de partij waar de conclusie betrek-
king op heeft.

De meerwaarde houdt verband met de doelgroepen waar de instrumen-
ten op gericht zijn: leden, kaderleden en professioneel betrokkenen. De doel-
groepen onderscheiden zich van elkaar in de vormen van kennis waar ze over
beschikken. In de literatuur wordt in dit verband onderscheid gemaakt tussen
lekenkennis en expertkennis of tussen praktijkkennis en professionele kennis
(Giddens, 1990; Klazinga en Plochg, 1999).

Zo beschikken leden vooral over kennis die voortvloeit uit het gebruik van
de zorgverzekering11. Bij hen gaat het dus vooral om hun gebruikerservarin-
gen, maar ook om de competentie-ervaringen die ze opdoen bij het oplossen
van knelpunten in de aard en wijze van hun verzekering. Met name de erva-
ringen van het laatste type zijn vaak zeer diffuus en verschillen van persoon tot
persoon. Sommigen zijn zeer bedreven in vinden van oplossingen, terwijl an-
deren zich tot niet veel meer in staat zien dan een lijdzaam aanvaarden.

Kaderleden beschikken vanwege hun actieve betrokkenheid bij de vere-
niging en vanuit de activiteiten die ze binnen dat kader ontplooien over meer
specifieke kennis en vaardigheden, geduid als ervaringsdeskundigheid. Soms
is die ontstaan door deelname aan bepaalde cursussen die hen aangeboden
worden. Maar voor het grootste deel bestaat hun deskundigheid uit praktische
kennis die al doende opgedaan is. Hoe dit ook zij, hun deskundigheid bestaat
vooral uit inzicht en doorzicht in de ervaringen van mensen met reuma en vaak
ook in de opzet en werking van de op deze mensen gerichte zorg. Kaderleden
die bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van informatie en voorlichting be-
schikken vaak over brede kennis van de regelgeving in de gezondheidszorg
en daarmee verwante zaken.

                                                       
11 Met ‘leden’ bedoelen we mensen die lid zijn van een patiëntenvereniging

maar niet actief zijn in die vereniging. Overigens is het wellicht beter om te
spreken van achterban omdat daarmee ook de groep niet-leden bedoeld
wordt en er niets op tegen is deze eveneens te benaderen bij een leden-
raadpleging.
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Professionele kennis is kennis die, verworven in een opleiding op hoog
niveau, toegepast wordt in een hoogwaardige specialistische beroepspraktijk.
Het gaat om mensen die over het algemeen geen praktische ervaringen heb-
ben met de gevolgen die een aandoening met zich meebrengt, maar er van-
wege hun professie wel veel van af weten. Sterker nog, over het algemeen zal
het zo zijn dat hun beroep er op gericht is om zoveel mogelijk van die gevol-
gen te reduceren, bijvoorbeeld door het toepassen van bepaalde medische
behandelingen of andersoortige therapieën. Daardoor kunnen deze professio-
nals in principe ook gezien worden als bondgenoten in de belangenbeharti-
ging. Echter, die kennis is even vaak zeer specialistisch van aard en boven-
dien verbonden aan institutionele en professionele belangen. Professionele
kennis kent dus beperkingen, die een effectief bondgenootschap in de weg
kunnen staan.

Elke vorm van kennis heeft zogezegd haar eigen verhaal en daarmee in prin-
cipe een eigen waardevolle inbreng voor belangenbehartiging. Dat pleit voor
een gefundeerde integratie van de kennisinhouden op het niveau van actie-
punten en verbetervoorstellen. Gefundeerd wil zeggen: het op een systemati-
sche wijze kennis nemen van deze inhouden. Integratie betekent: de verwor-
ven kennis samenvoegen en op te werken tot een andere orde; zogezegd van
kennis óver naar kennis vóór. Precies hierin ligt het belang, de meerwaarde
van een gedifferentieerde ledenraadpleging.

De gedifferentieerde ledenraadpleging op de keper beschouwd

Betekent het pleidooi voor een gedifferentieerde ledenraadpleging waarmee
de vigerende kennisinhouden op een geïntegreerde wijze benut kunnen wor-
den voor belangenbehartiging nu ook dat deze bij voorkeur altijd ingezet moet
worden? Hoewel de meerwaarde die deze werkwijze oplevert een niet te on-
derschatten voordeel biedt ten opzichte van een eendimensionale benadering,
is deze vraag niet zonder meer met een eenduidig “ja” te beantwoorden. In de
eerste plaats is dat namelijk afhankelijk van het doel en de gevolgde of te
volgen strategie. Ze is vooral geschikt voor specifieke doelen die een aanpak
op de korte termijn vragen. Maar wellicht meer nog is dat afhankelijk van de
situatie: de bedrevenheid van de mensen die belast zijn met de uitvoering, de
hen ter beschikking staande middelen en ook de waarde van de opbrengsten
van elk instrument afzonderlijk. Het hanteren van een gedifferentieerde bena-
dering betekent ook dat de uitvoerders aan verschillende vereisten moeten
voldoen. Dat is te zien als een nadeel ten opzichte van een eendimensionale
inzet, waarbij de vereisten beperkt zijn tot het kunnen toepassen van één be-
paald instrument.
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Om te beginnen moeten panelleden in staat zijn tot reflectie op de eigen
kennis en die welke van buiten ingebracht wordt. Dit vereiste hangt samen met
het fungeren als gebruikerspanel. Dat betekent ook dat het vermogen tot re-
flectie zich niet beperkt tot observeren en analyseren, ofwel het in ogenschouw
nemen en daarop doordenken van die kennis, maar daar ook op een creatief-
constructieve wijze gestalte aan weten te geven in de vorm van actiepunten en
verbetervoorstellen. Overigens mag van dit vereiste verondersteld worden dat
het ten minste in enige mate aanwezig is binnen elke belangenorganisatie
van, voor en door mensen met chronische aandoeningen. Immers, het be-
staan van de belangenorganisatie zelf kan reeds gezien worden als een re-
sultante van dit vermogen.

Anders is dat met betrekking tot andere ter beschikking staande instru-
menten. Het instrument ‘diepte-interviews’, zo hebben we gezien, stelt vol-
strekt andere eisen aan het kennen en kunnen dan het opzetten en uitvoeren
van een enquête. Voor beide geldt dat het zogezegd gaat om een stelsel van
ambachtelijke vaardigheden. Voor de enquête hebben die betrekking op de
logistieke organisatie, de vragenlijst, de steekproef en de verwerking en analy-
se. Bij het diepte-interview gaat het om de keuze van te interviewen personen
of organisaties, de structurering van het interview, de bijbehorende vragenlijst,
interviewvaardigheden en eveneens het verwerken en analyseren van het
materiaal. Met name het laatste aspect is echter van een andere orde dan die
bij de enquête.

Een ander nadeel is de opeenstapeling van financiële kosten die gemoeid zijn
met een gedifferentieerde benadering. Bij een enquête zijn die nog tamelijk
overzichtelijk. De benodigde kopieer- en portokosten bijvoorbeeld zijn nauw-
keurig te begroten. In de meeste gevallen zal dat ook de grootste kostenpost
zijn. Daarentegen zijn de kosten voor diepte-interviews van een andere orde
en tevens minder voorspelbaar. In tegenstelling tot een per post verzonden en
terug te ontvangen enquête, waarvoor de uitvoerders zogezegd zelf geen stap
buiten de deur hoeven te zetten, moeten de interviewers er op uit. De hierdoor
vereiste mobiliteit kan hoge kosten met zich meebrengen. Dit vloeit voort uit de
omvang van het geografisch gebied waar de interviews betrekking op hebben
en het aantal te verrichten interviews. Om een voldoende brede dekking te
verkrijgen is het noodzakelijk de interviews te verdelen over het hele gebied
waar de raadpleging betrekking op heeft. Zo wordt tevens voorkomen dat
slechts het geluid van een bepaalde fractie (vereniging) gehoord wordt.

Het mobiliteitsvereiste kan ook een nadeel zijn vanwege het feit dat het
gaat om mensen met lichamelijke beperkingen. Dit is dus eveneens een gege-
ven waar ernstig rekening mee moet worden gehouden. Dat is overigens ook
het geval als het gaat om een keuze voor een eendimensionale inzet. Onder
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meer betreft dit de planning. Het houden van drie interviews op een dag wordt
dan al gauw te veel. Daar moet voldoende tijd en rust voor genomen worden.

Tenslotte kan als een nadeel gezien worden dat een gedifferentieerde bena-
dering, vergeleken met een eendimensionale aanpak, relatief veel kalendertijd
in beslag neemt. We doelen hiermee op de looptijd van deze methode. De
benadering strekt zich onvermijdelijk uit over een langere periode dan het
geval is bij het gebruik van slechts één instrument. Gerekend moet worden op
een looptijd van vijf tot acht maanden, afhankelijk van de omvang van in het
bijzonder de interviewfase en van de lichamelijke conditie van de uitvoerders.
Meestal zal een dergelijke omvang geen probleem zijn, tenzij de aanleiding
een acuut karakter heeft. Daar zal dus ook rekening mee gehouden moeten
worden.

Tegenover deze situationele beperkingen staan onmiskenbaar ook enkele
voordelen die de directe opbrengsten overstijgen. De belangrijkste is mis-
schien wel dat de methode als aanvullende activiteit op het gebied van belan-
genbehartiging ook verschillende nieuwe ontplooiingskansen biedt voor men-
sen die actief willen worden binnen de organisaties. Het relativeert tenminste
enkele van de genoemde beperkingen en biedt ook nieuwe kansen voor ver-
sterking van de reumabeweging.

4.3 De totstandkoming van het handboek

De onderzoeksopzet voorzag onder meer in een beoordeling van de bruik-
baarheid van de in de literatuurstudie gevonden instrumenten voor ledenraad-
pleging. Deze beoordeling zou plaatsvinden aan de hand van enkele inter-
views met vertegenwoordigers van Reumapatiëntenbond op landelijk en regi-
onaal niveau en enkele sleutelfiguren uit de patiëntenbeweging. Oorspronkelijk
zou vervolgens op basis van deze beoordeling een selectie gemaakt worden
van instrumenten die getest konden worden in het pilotproject. Echter, gaan-
deweg kwamen we, de onderzoekers, tot de conclusie dat een beoordeling op
basis van ervaringsgegevens beter aan het einde van het pilotproject kon
plaatsvinden en dat de keuze van te testen instrumenten in het pilotproject in
de eerste plaats aan de Reumapatiëntenbond als opdrachtgever is voorbe-
houden. De begeleidingscommissie stemde met dit oordeel in.

Tegelijk was het de onderzoekers er veel aan gelegen om de toekomstige
gebruikers, dat wil zeggen: het kader van de Reumapatiëntenbond, meer te
betrekken bij de vormgeving van het handboek, waarin de resultaten van de
literatuurstudie en de resultaten van het pilotproject (met name de ervaringen
met de gebruikte instrumenten) verwerkt zouden worden. Uiteindelijk is in
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overleg met de opdrachtgever en de begeleidingscommissie gekozen voor het
installeren van een redactiecommissie, bestaande uit enkele kaderleden van
bond, die mede vorm kon geven aan het handboek. Naast de onderzoeker
nam ook een medewerkster van het bureau van de bond aan de redactiewerk-
zaamheden deel.

De redactiecommissie ging in juni 2001 van start en is drie maal bijeen-
geweest. De commissie heeft daarmee een aanzienlijke bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van het handboek. Gelet werd op de praktische bruikbaar-
heid van de verschillende instrumenten die uit de literatuurstudie naar voren
kwamen voor de patiëntenbeweging in het algemeen en voor de reumabewe-
ging in het bijzonder, maar ook op de wijze van presentatie van de verschillen-
de instrumenten in het handboek.

Het uiteindelijke resultaat is te omschrijven als een handreiking voor be-
langenbehartigers binnen de reumapatiëntenbeweging en andere patiëntenor-
ganisaties die een overwogen keuze willen maken voor in te zetten instru-
menten voor een doelgerichte ledenraadpleging. Daartoe voorziet het hand-
boek tevens in een stappenplan ter voorbereiding en uitvoering van de leden-
raadpleging en voor het presenteren van de resultaten, alsmede in verwijzin-
gen naar de voor elk besproken instrument relevante literatuur.

Deze omschrijving betekent ook dat het handboek geen gebruiksaanwij-
zing is dat tot in het kleinste detail letterlijk voorschrijft hoe te handelen met
een bepaald instrument. Ook bevat het geen concrete zaken zoals uitgewerkte
vragenlijsten (wel zijn als voorbeeld de vragenlijst en het interviewprotocol die
gebruikt werden in de regio Noord-Holland opgenomen). Hoewel het oor-
spronkelijk wel de bedoeling was, bleek deze opzet niet realistisch. Evenmin is
het een leerboek dat de lezer de kennis en vaardigheden bijbrengt die nodig
zijn voor het toepassen van deze instrumenten. In dit opzicht is het handboek
te zien als een kist met gereedschappen waarbij verondersteld wordt dat de
gebruiker vaardig is in het kiezen en hanteren van het juiste gereedschap voor
de te klaren klus. Voor het verwerven van die vaardigheden zijn andere in-
spanningen nodig zoals scholing en ondersteuning.

Om geïnteresseerden snel kennis te kunnen laten nemen van het hand-
boek is op voorstel van de redactiecommissie tevens een flyer uitgebracht
waarin in kort bestek ingegaan wordt op de mogelijkheden van de verschillen-
de instrumenten voor ledenraadpleging en wat daarbij komt kijken.
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4.4 Implementatie van de methode

Ledenraadpleging in zes stappen

In de afgelopen periode heeft de Reumapatiëntenbond samen met de regio
Noord-Holland in de vorm van een pilotproject gewerkt aan het ontwikkelen en
toepassen van een experimentele methode voor ledenraadpleging. Het doel
hiervan was het betrekken van de leden van de bij de bond aangesloten vere-
nigingen bij het beleid en het ontsluiten van de ervaringskennis van die leden
ten behoeve van de belangenbehartiging op lokaal, regionaal en landelijk ni-
veau. De methode betreft een strategisch geleide inzet van enkele instrumen-
ten waarmee dit doel gerealiseerd kan worden. Meer concreet ging het om het
verwerven en inzetten van de ervaringskennis voor verbetering van de dienst-
verlening door zorgverzekeraars aan mensen met reuma.

De met het project opgedane ervaringen bieden inzicht in wat nodig is om
dergelijke vormen van ledenraadpleging effectief in te kunnen zetten. Daar-
naast hebben enkele regionale kaderleden en medewerkers van de Reuma-
patiëntenbond door hun actieve betrokkenheid bij het pilotproject praktische
kennis verworven die van belang is voor het voorbereiden, opzetten, uitvoeren
en afsluiten van doelgerichte ledenraadpleging. Daaruit komen zes te zetten
stappen naar voren, te weten:

STAP 1: FORMULEER HET DOEL VAN EEN RAADPLEGING
Zorg ervoor dat het doel van de ledenraadpleging helder en realistisch is. Be-
langrijk is dat het doel voor degenen die je wilt bevragen, evenals voor even-
tuele andere betrokkenen duidelijk is en gedragen wordt. Wat wil je bereiken
en waarom? Ga daarbij ook na of het doel past binnen het bestaande beleid
van de vereniging. Formuleer een globaal plan, waarin de doelen beschreven
staan, de vragen die je wilt stellen en de instrumenten die je wilt gebruiken.

STAP 2: STEL VAST WAT DE BUDGETAIRE EN ANDERE BENODIGDHEDEN EN
MOGELIJKHEDEN ZIJN VOOR DE BEOOGDE LEDENRAADPLEGING

Ga na over welke middelen en mogelijkheden de eigen organisatie beschikt
om een raadpleging uit te voeren. Is er een voldoende budget? Zijn er bepaal-
de fondsen of subsidieregelingen waar eventueel een beroep op gedaan kan
worden? Zijn er kaderleden die ervaring hebben met het doen van onderzoek?
Ga ook de mogelijkheden voor samenwerking met zusterorganisaties na. Sa-
menwerking is in meer dan één opzicht zinvol. Niet alleen drukt dit de kosten,
maar het versterkt ook de eigen positie op het moment dat er over de resulta-
ten onderhandeld moet worden met de andere partij.
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STAP 3: WERK HET PLAN UIT
Wanneer duidelijk is wat het doel van de ledenraadpleging is en welke moge-
lijkheden en middelen daarvoor beschikbaar zijn, is het zaak om het globale
plan verder uit te werken. Daarin worden de globale vragen vertaald in con-
crete vragen en verbonden aan de te volgen strategie. Maak aan de hand
hiervan een keus voor het (de) in te zetten instrument(en). Bekijk ook of je in
staat bent de raadpleging zelf uit te voeren of dat je het beter uit kunt besteden
aan een organisatie die dit voor je kan doen. Bedenk wel dat ook in dat geval
je tijd kwijt bent met het begeleiden van de raadpleging. Het sluitstuk van het
plan is het maken van een begroting en een planning.

STAP 4: UITVOERING
Wanneer de benodigde middelen en mogelijkheden vastgelegd zijn is het tijd
voor de uitvoering. Tot deze stap behoort als eerste het informeren van de
mensen die je wilt benaderen over doel en opzet van de raadpleging. Voorts
moeten het (de) gekozen instrument(en) uitgewerkt worden in de vragenlijsten
die je de leden wilt voorleggen en de zaken geregeld, inclusief wie wat gaat
doen (bijvoorbeeld wie er gaat interviewen). Indien de tijd en het budget dat
toelaat kan het gekozen instrument eerst uitgetest worden. Gedurende de
uitvoering is het tevens van belang om de planning en het budget goed te
bewaken, zodat er zich later geen verrassingen voor kunnen doen.

STAP 5: PRESENTATIE VAN RESULTATEN
Zodra de resultaten van de raadpleging beschikbaar zijn is een goede pre-
sentatie een eerste vereiste. Maak er een leuke en leesbare tekst van en zorg
ervoor dat allen die aan het onderzoek hebben meegewerkt geïnformeerd
worden over de resultaten (ledenblad, bestuursvergadering, ledenvergade-
ring). Laat bij de presentatie ook weten wat je met de resultaten gaat doen. Als
je de medewerking van andere partijen (overheden, zorgverzekeraar, zieken-
huis) nodig hebt kun je proberen deze tijdens de presentatie over de streep te
trekken. Ook kun je gebruik maken van de media.

STAP 6: VERTAAL DE RESULTATEN IN BELEID
Zet in een beleidsplan uiteen wat de gevolgen zijn van de gevonden resultaten
voor het beleid van je eigen vereniging en voor die van andere betrokken par-
tijen (bijvoorbeeld het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, de gemeente).

Perspectieven voor ledenraadpleging

Het weergeven van de voornoemde zes stappen is in samenhang met het
publiceren van het handboek tevens te zien als algemene aanbeveling om
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door te gaan op de ingeslagen weg. De Reumapatiëntenbond heeft samen
met de regio Noord-Holland een perspectief ontwikkeld dat een realistisch
uitzicht biedt op het verwezenlijken van haar doel om de leden meer te betrek-
ken bij het beleid en de activiteiten van de bond. Echter, bij deze aanbeveling
hoort in ieder geval één kanttekening geplaatst te worden. Dit betreft de mo-
gelijkheden elders in het land om op al of niet soortgelijke wijze de ledenraad-
pleging te organiseren. Immers, zonder ook maar iets af te willen doen aan de
inzetten van alle kaderleden in het land maar gelet op de overwegingen
waarmee het oog viel op de regio Noord-Holland valt het te betwijfelen of alle
regio´s zonder meer in staat zijn tot een dergelijke inzet. Daarin ligt dus een
verantwoordelijkheid voor de Reumapatiëntenbond.

In dit licht bevelen we als eerste twee zaken aan. De eerste aanbeveling heeft
betrekking op het effectueren van de uitkomsten van de ledenraadpleging in
Noord-Holland en vloeit voort uit het feit dat van de voornoemde stappen de
laatste twee nog gezet moeten worden. De aanbeveling is dan dat:

1. De Reumapatiëntenbond de aan haar gerichte actiepunten bespreekt met
het gebruikers-panel. Daarbij moet duidelijk worden of en zo ja, op welke
wijze de bond hiermee verder wil gaan.

2. Het gebruikerspanel de nodige ondersteuning geboden wordt bij het on-
der de aandacht van de zorgverzekeraars brengen van de verbetervoor-
stellen inzake de bereikbaarheid en het aangaan van de dialoog daarover.

De tweede aanbeveling betreft de implementatie van de ontwikkelde methode
in andere regio´s. Daarbij dient terdege rekening gehouden te worden met de
mogelijkheden van die regio’s. Gelet op mogelijke beperkingen die zich daarin
kunnen voordoen adviseren we over te gaan tot een geleidelijke implementatie
waarin ervaringen opdoen en daarvan leren voorop staan. Nogmaals, leden-
raadpleging is niet iets wat je er even bij doet. Het stelt haar eigen eisen aan
de organisatie; eisen waaraan naar het zich laat aanzien vooralsnog niet elke
regio in gelijke mate aan kan voldoen. We bevelen in dit verband aan om de in
Noord-Holland gevolgde werkwijze opnieuw uit te proberen in twee of drie
andere regio´s. Echter, met dit verschil dat de Reumapatiëntenbond een grote-
re rol speelt in het begeleiden en ondersteunen van de te installeren regionale
gebruikerspanels.

In samenhang hiermee bevelen we tevens aan om deze projecten te richten
op specifiek regionale thema´s en daarbij de samenwerking te zoeken met
zusterorganisaties. Dat wil zeggen dat er een thema gekozen wordt dat van
betekenis is voor verschillende groepen van mensen met chronische aandoe-
ningen in de betreffende regio.
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Geleidelijke implementatie stelt ook eisen aan de inzet van medewerkers van
de Reumapatiëntenbond en het voorzien in de voorwaarden daartoe. In het
bijzonder gaat het om het faciliteren van de medewerkers aan wie de onder-
steuning van de regio´s is opgedragen. Met andere woorden: implementatie
veronderstelt ook een heroverweging van de opdracht van deze medewerkers
en een herschikking van de hen ter beschikking staande middelen. In sommi-
ge gevallen zal dat vragen om bijscholing. Daarvoor dienen de (budgettaire)
mogelijkheden onderzocht en waar mogelijk beschikbaar gesteld te worden.

Het belang van de opgedane ervaringen beperkt zich niet tot de Reumapati-
entenbond en de bij haar aangesloten organisaties. Zusterorganisaties en
wellicht ook ander belangenorganisaties die gericht zijn op het versterken van
de invloed van burgers op beleid en de uitvoering kunnen eveneens hun voor-
deel hiermee doen. Dit vraagt om doelgerichte verspreiding van de opgedane
ervaringen. We bevelen aan om in dit verband een conferentie te organiseren
waarin naast de presentatie van het pilotproject tevens nagegaan wordt wat de
kansen en mogelijkheden zijn voor implementatie van de methode bij verwante
organisaties en wat de eventuele mogelijkheden zijn voor samenwerking. In-
dien deze conferentie op relatief korte termijn georganiseerd kan worden kun-
nen de bevindingen er van mee een rol spelen in de keuze voor regio´s waar
aanvullende ervaringen opgedaan kunnen worden. Dit betreft met name die
regio´s waar kansen voor samenwerking aanwezig zijn.

Als laatste bevelen we de Reumapatiëntenbond aan om de mogelijkheden te
verkennen voor scholing van kaderleden die zich bezig willen gaan houden
met ledenraadpleging. Daarbij gaat het om de vraag wie kan wat leveren te-
gen welke kosten en met welke tijdsinvestering? Bedacht moet worden dat het
daarbij om verschillende zaken kan gaan. Dat is primair afhankelijk van de in
te zetten instrumenten.

Tot slot: ledenraadpleging is geen belangenbehartiging

Ter afsluiting van dit rapport willen we nog een waarschuwing geven, die be-
trekking heeft op de relatie van ledenraadpleging met belangenbehartiging.
Ledenraadpleging kan een belangrijk instrument zijn voor belangenbeharti-
ging, maar is op zichzelf genomen geen daad van belangenbehartiging en
vervangt deze nog minder. Immers, die vindt plaats in de dialoog met de ande-
re partij, bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. Ledenraadpleging gaat aan de
feitelijke belangenbehartiging vooraf; het verschaft  de benodigde thema´s en
aanknopingspunten, niet meer en niet minder.
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De waarschuwing geldt het risico dat belangenorganisaties die minder succes-
vol zijn in hun belangenbehartiging gemakkelijk in een valkuil kunnen trappen
die ze creëren met ledenraadpleging. De valkuil bestaat uit de schijn van be-
langenbehartiging. Immers, de organisatie laat zo aan de achterban zien dat
ze in ieder geval actief is in het behartigen van de belangen van die achterban.
Dat kan gemakkelijk leiden tot een ‘vlucht’  in ledenraadplegingen, dat wil zeg-
gen: een situatie waarin ledenraadpleging een doel wordt, in plaats van het
middel wat het is.

Belangenbehartiging, dus ook het voeren van een dialoog met de andere
partij over de uitkomsten van een ledenraadpleging, kent een geheel eigen
dynamiek. Daarop duiden ook de twee stappen die door het gebruikerspanel
in Noord-Holland nog niet gezet zijn. Voor de invulling ervan bestaan even-
eens specifieke methoden. Mede om de genoemde valkuil te vermijden is het
evenzeer nodig om vaardigheden te verwerven in het toepassen van metho-
den voor belangenbehartiging. Daarbij is eveneens een taak weggelegd voor
de Reumapatiëntenbond.
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Bijlage

Notitie enquête Ledenraadpleging regio Noord-Holland

Respons

RPV Ledenaantal Verstuurde

enquêtes

Geretourneerde

enquêtes

Alkmaar 332  (16%) 64 34   (53%)

Amstelland 185  (9%) 36 25   (69%)

Amsterdam 589  (28%) 112 39   (35%)

Beverwijk 91    (4%) 16 10   (63%)

Haarlem 341  (16%) 64 33   (52%)

Kop van Noord-
Holland

158  (7%) 28 15   (54%)

Texel 147  (7%) 28 15   (54%)

West-Friesland 118  (5%) 20 11   (55%

Zaanstad 169  (8%) 32 15   (47%)

Totaal: 2130 Totaal: 400 Totaal: 197 (49%)

Met een respons van bijna 50% mag de enquête op dit aspect een succes
genoemd worden. De tabel laat onder meer zien dat er weinig verschil is in
respons uit de steden en respons vanuit het platteland; gemiddeld is er sprake
van een iets hogere respons vanuit het landelijk gebied (Amstelland, Bever-
wijk, Kop v. Noord-Holland, Texel en West-Friesland). De respons uit de ste-
den wordt echter gedrukt door de relatief lagere respons uit Amsterdam. Aan-
genomen mag worden dat de enquête een representatief beeld oplevert van
de leden van de reumapatiëntenverenigingen in Noord-Holland. Wat laat dit
beeld ons zien?
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Algemene kenmerken

Het overgrote deel van de leden, namelijk 77%, bestaat uit vrouwen. De leef-
tijd varieert van 28 jaar tot 85 jaar met een gemiddelde van 61 jaar. Bijna drie-
kwart is ouder dan 55 jaar. Naar geslacht gerekend zijn mannen in de meer-
derheid in de leeftijdscategorieën 35 – 45 jaar en 65 – 75 jaar.

Leeftijdsklasse * Geslacht in %

Geslacht
Man Vrouw Totaal

25-35 jaar 2,2 3,3 3,0
35-45 jaar 8,9 5,3 6,1
45-55 jaar 17,8 19,1 18,8
55-65 jaar 24,4 25,7 25,4
65-75 jaar 42,2 28,9 32,0

4,4 17,8 14,7

Leeftijdsklasse

Totaal
>75 jaar

100,00 100,00 100,00

Tweederde van de leden is ziekenfondsverzekerd. Driekwart heeft naast een
basispakket een aanvullende verzekering. Opvallend is dat dit naar verhou-
ding bijna twee keer zoveel ziekenfondsverzekerden betreft als particulierver-
zekerden. Ziekenfondsverzekerden sluiten dus vaker een aanvullende verze-
kering af dan particulierverzekerden.

Iets meer dan een kwart van de leden is verzekerd bij Univé. Daarmee is deze
verzekeraar verhoudingsgewijs de grootste verzekeraar van mensen met reu-
ma in de regio Noord-Holland. Andere prominent aanwezige verzekeraars in
Noord-Holland zijn Zilveren Kruis (18%), ZAO (14%) en Z&Z (11%). Minder is
dat het geval met IZA  (5%) en PWZ (6%). Achttien procent van de leden is
aangesloten bij andere dan een van deze verzekeraars. Daarvan is 88% parti-
culier verzekerd.

Reuma

Vormen van reuma

De meest voorkomende vorm van reuma is artritis; 33% van de leden is daar-
mee belast, gevolgd door artrose met 15%. Bechterew volgt met 11% op de
derde plaats, terwijl 4% van de leden belast is met fibromyalgie. De percenta-
ges hebben betrekking op enkelvoudige vormen van reuma. Daarnaast geeft
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35% te kennen belast te zijn met een combinatie van twee of meer vormen. De
meest voorkomende combinatie is Artritis met Artrose, terwijl ook bij de
meeste andere combinaties sprake is van Artritis.

Naar geslacht gerekend zien we dat als enkelvoudige vorm Artrose vooral
voorkomt bij vrouwen terwijl mannen relatief vaker belast zijn met Bechterew.
Fibromyalgie treffen we uitsluitend aan bij vrouwen. Een combinatie van reu-
mavormen treffen we eveneens vaker aan bij vrouwen: het gaat om 38% te-
genover 27% van de mannen.

Qua leeftijd is het beeld als volgt. Artritis komt in alle leeftijdscategorieën
voor, maar treffen we vooral aan in de leeftijd 25 jaar tot 45 jaar. Vijftig procent
van de leden die tot deze categorie behoort is belast met Artritis, dalend naar
25% in de categorie 65 – 75 jaar. Artrose daarentegen is een vorm die we
uitsluitend aantreffen in de oudste categorieën vanaf 45 jaar. Bechterew tref-
fen we eveneens aan in alle categorieën, met uitzondering van de 75+ers,
maar vooral in de categorieën tot 55 jaar. Een combinatie van reumavormen
treft met name de oudere leden. Van de 55+ers is 41% belast met een combi-
natie tegenover 19% van de leden jonger dan 55 jaar.

Kwaliteit van leven

Als het gaat om de ondervonden ernst van de aandoening geeft tweederde te
kennen deze als ernstig tot zeer ernstig te ervaren. Kijken we naar het ge-
slacht, dan zien we dat bijna driekwart van de vrouwen de aandoening als
(zeer) ernstig ervaart tegenover iets meer dan de helft van de mannen. Naar
leeftijd gerekend ondervinden alle leden tot 35 jaar de aandoening als (zeer)
ernstig, terwijl van de daaropvolgende leeftijdscategorie dit ‘slechts’ 50% be-
treft. Van de leden ouder dan 45 jaar ervaart ongeveer 70% de aandoening als
(zeer) ernstig.

Niettegenstaande de ondervonden ernst van de aandoening ervaart ruim
de helft van de leden weinig of geen beperkingen door de aandoening bij de
dagelijkse activiteiten. Van de leden met (zeer) ernstige reuma ervaart 55%
veel beperkingen. Bovendien ervaren naar verhouding bijna twee keer zoveel
vrouwen dan mannen ernstige beperkingen.
Hoewel alle leden in de jongste leeftijdscategorie de aandoening als (zeer)
ernstig bestempelen, ervaart ‘slechts’ de helft van hen ernstige beperkingen in
de dagelijkse activiteiten. Dat is in de daaropvolgende leeftijdscategorie bij
25% het geval om vervolgens weer op te lopen naar 52% bij de oudste cate-
gorie.

Naast het ondervinden van beperkingen in de het verrichten van de dagelijkse
activiteiten kan er ook sprake zijn van het ondervinden van belemmeringen in
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het sociale en maatschappelijk verkeer als gevolg van de aandoening. Dat is
het geval bij 54% van de leden. Echter, van de leden met (zeer) ernstige reu-
ma ondervindt 70% dergelijke belemmeringen. Daarnaast doen zich grote
verschillen voor naar geslacht en leeftijd. Zo zien we dat vrouwen vanwege de
reuma vaker maatschappelijke belemmeringen ondervinden dan mannen. Dit
doet zich voor bij 60% van de vrouwen tegenover 38% van de mannen. Van
de leden die behoren tot de jongste leeftijdscategorie ondervindt tweederde
belemmeringen. Opmerkelijk is dat het percentage leden dat belemmeringen
ondervindt afneemt tot 38% in de leeftijdscategorie 55 – 65 jaar, om daarna
weer op te lopen tot ruim tweederde in de oudste categorie.

Behandeling

Driekwart van de leden is in behandeling van een reumatoloog. Daarnaast
wordt ruim een derde nog behandeld door een andere medisch specialist. Van
behandeling door zowel een reumatoloog als door een andere specialist is
sprake bij 31% van de leden. Overigens is niet geheel duidelijk in hoeverre
behandeling door een andere specialist verband houdt met de reuma. Daar-
naast maakt 20% gebruik van de alternatieve geneeskunde. Van deze leden is
tweederde tevens in behandeling bij een reumatoloog en/of een andere speci-
alist. Tien leden maken in dit verband uitsluitend gebruik van de alternatieve
geneeskunde. Volgens 56% van de gebruikers van de alternatieve genees-
kunde wordt deze geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Zoals verwacht mag worden gebruikt het overgrote deel van de leden
medicijnen ter behandeling van de reuma. De meeste gebruikte medicijnen
worden ook vergoed. Vijf procent zegt daarbij een eigen bijdrage te moeten
betalen, terwijl 8% zegt medicijnen te gebruiken waarvan sommige wel en
andere niet vergoed worden. Twee procent geeft aan uitsluitend medicijnen te
gebruiken die in het geheel niet vergoed worden. In één geval betreft dit zon-
der recept verkrijgbare medicijnen.
Naast behandeling met medicijnen maakt driekwart gebruik van een of meer-
dere therapieën, al of niet in groepsverband. Meestal gaat het om fysiothera-
pie. Ruim een derde maakt in ieder geval gebruik van deze vorm. Daarnaast is
er relatief vaak sprake van combinaties van fysiotherapie met vormen als er-
gotherapie, podotherapie en hydrotherapie. Negentien procent bezoekt regel-
matig een pedicure. Van de genoemde en andere therapieën (Bechterew-
oefengroep) maakt 38% gebruik in groepsverband. Volgens iets meer dan de
helft van deze leden wordt de betrokken therapie tenminste gedeeltelijk door
de zorgverzekeraar vergoed.

Betrekkelijk weinig leden, namelijk 20%, hebben wel eens een kuurreis
gemaakt. Hoewel niet onderzocht, kan dit te maken hebben met het feit dat de
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kosten van een kuurreis maar zelden vergoed lijken te worden. Van de leden
die een of meerdere keren een kuurreis maakten gaf slechts 5% te kennen
deze volledig vergoed te hebben gekregen, terwijl nog eens 49% aangaf de
reis gedeeltelijk uit eigen zak te hebben betaald. Dat neemt niet weg dat 71%
van de kuurders meer dan één keer aan een kuurreis deelnam. Opmerkelijk is
dat sommige leden van een aantal verzekeraars zeggen dat zij de kosten
gedeeltelijk vergoeden, terwijl andere leden zeggen dat deze verzekeraars
niets vergoeden. Het gaat hier om IZA, Zilveren Kruis en Z&Z.

Met het oog op het tegengaan van negatieve effecten van de aandoening en
verbetering van de kwaliteit van het leven wordt veelvuldig gebruik gemaakt
van hulpmiddelen. Zo draagt 34% van de leden orthopedisch schoeisel. In
90% van deze gevallen wordt het schoeisel tenminste gedeeltelijk vergoed.
Van andersoortige hulpmiddelen, variërend van rollators, rolstoelen en scoo-
ters tot aanpassingen in de woning en van bracers en korsetten tot aangepast
bestek maakt 60% gebruik. Voor de kosten die hiermee gemoeid zijn geeft
20% te kennen hier geen vergoeding voor te krijgen. Waar wel sprake is van
vergoeding is die bij 20% verstrekt door de zorgverzekeraar, bij 15% door de
WVG en bij 5% door de AWBZ. Daarnaast heeft 49% vergoedingen voor
hulpmiddelen ontvangen uit meer dan één van deze bronnen. Het gaat dan
tevens om meerdere hulpmiddelen.

Kwaliteitsbeoordeling van de zorgverzekeraar

Het stelsel van vergoedingen wordt over het algemeen als voldoende tot goed
beoordeeld. Tweederde van de leden is dit oordeel toegedaan. Dat neemt niet
weg dat over het geheel genomen gemiddeld 25% van de leden kritisch is ten
aanzien van de door de zorgverzekeraars verstrekte vergoedingen. Hoe ver-
houdt zich dat tot de verschillende zorgverzekeraars, de soort verzekering en
de aard daarvan? Onderstaande tabel toont de beoordeling van het stelsel per
verzekeraar.
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Zorgverzekeraar:  oordeel vergoeding in %

Oordeel vergoeding
Goed Vol-

doende
Matig Onvol-

doende
Slecht To-

taal
Zorgverzekeraar IZA 44,4 22,2 22,2 11,1 0,0 100

PWZ 44,4 33,3 11,1 11,1 0,0 100
Univé 37,3 35,3 19,6 3,9 3,9 100
ZAO 46,2 30,8 19,2 3,8 0,0 100
Zilveren Kruis 30,6 55,6 8,3 5,6 0,0 100
Z&Z 28,6 33,3 38,1 0,0 0,0 100
Anders 45,5 33,3 15,2 3,0 3,0 100

Totaal 38,4 37,3 18,4 4,3 1,6 100

Het meest kritisch ten aanzien van het vergoedingenstelsel zijn de verzeker-
den van IZA (uitsluitend particulier) en Z&Z (uitsluitend ziekenfonds). De
meeste tevreden verzekerden treffen we aan bij het Zilveren Kruis.

Voorts zien we dat met een aandeel van 25% ziekenfondsverzekerden
iets kritischer zijn dan particulier verzekerden waarvan 21% de vergoedingen
als matig tot slecht beoordeelt. Zij het dat de ziekenfondsverzekerden in hun
kritiek wel gematigder zijn dan de particulier verzekerden. Van de laatsten
oordeelt ruim 8% de vergoedingen als onvoldoende tot slecht, tegenover iets
minder dan 4% van de ziekenfondsverzekerden. Verschil in beoordeling van
het vergoedingenstelsel tussen wel of niet aanvullend verzekerden is er niet of
nauwelijks met dien verstande dat de aanvullend verzekerden iets gematigder
zijn dan de niet aanvullend verzekerden.

Behalve specifiek ten aanzien van het vergoedingenstelsel is er ook sprake
van een grote mate van tevredenheid in meer algemene zin met de zorgverze-
keraar. Zo geeft 75% van de leden te kennen tevreden tot zeer tevreden te zijn
met de zorgverzekeraar. Dit percentage staat tegenover ‘slechts’ 5% van de
leden die aangeven ontevreden tot zeer ontevreden te zijn.

Ook op dit aspect doen zich ten aanzien van iedere zorgverzekeraar af-
zonderlijk enige verschillen voor. Opmerkelijk daarbij is dat hoewel de IZA-
verzekerden het meest kritisch zijn in hun oordeel ten aanzien van de vergoe-
dingen zij veel positiever zijn in hun algemene oordeel van deze zorgverzeke-
raar. Zo is 20% van deze leden zeer tevreden en 70% tevreden met deze
zorgverzekeraar. De resterende 10% is tevreden noch ontevreden. Ook Z&Z
scoort in dit opzicht beter. Daarvan is tweederde van de betrokken leden
(zeer) tevreden met wat deze zorgverzekeraar hen biedt, terwijl de overigen
van de betrokken leden tevreden noch ontevreden is. Voorts treffen we zeer
ontevreden leden alleen aan bij Univé en de categorie overige verzekeraars.
Dit beperkt zich tot een enkeling.
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Zorgverzekeraars hebben als financiers van behandelingsvormen een belang-
rijke relatie met mensen met reumatische aandoening. Die relatie heeft betrek-
king op de vraag welke behandelingsvormen wel of niet vergoed worden en
onder welke condities dat al of niet plaats vindt. Informatie speelt daarbij een
belangrijke rol. Het gaat om zowel het kunnen verwerven van de benodigde
informatie als om de kwaliteit ervan: is de informatie toegankelijk en begrijpe-
lijk.

De eerste bron die hierover helderheid kan verschaffen is de polis. Daarin
staat ten minste op hoofdlijnen vermeld wat wel of niet vergoed wordt en onder
welke condities. Hoe duidelijk zijn de polissen van de zorgverzekeraars vol-
gens de leden? Uit de enquête komt naar voren dat tweederde van de leden
de polis duidelijk genoeg vindt. Echter, van de jongste leeftijdsgroep vindt
tweederde de duidelijkheid van de polis juist voor verbetering vatbaar. Naar
geslacht gerekend vinden vrouwen iets vaker de polis voor verbetering vat-
baar. Kijken we naar de verzekeraars onderling dan zien we dat met name de
polis van het Zilveren Kruis veel aan duidelijkheid te wensen over laat. Precies
de helft van de bij deze verzekeraar aangesloten leden vindt de polis in dit
opzicht voor verbetering vatbaar. Daarentegen wordt de polis van IZA uitslui-
tend als duidelijk gewaardeerd. Betrekkelijk weinig kritiek is er ook ten aanzien
van de polissen van PWZ en Z&Z. Daarmee kenmerken vooral de polissen
van de relatief kleinere verzekeraars zich door hun duidelijkheid.

Wat voor de polissen geldt, gaat nog meer op voor andersoortige infor-
matie welke bij tijd en wijle de mensen bereikt, zoals brochures en folders.
Daarvan waardeert 90% van de leden de duidelijkheid met voldoende tot
goed. Relatief het minst te spreken is men over de informatie van Univé en
Zilveren Kruis. Het best komen IZA en ZAO uit de bus.

Naast duidelijkheid van de verstrekte informatie speelt de vraag of de ver-
strekte informatie ook toereikend is. Dat is volgens ruim 80% van de leden zo
niet altijd, dan toch meestal wel het geval. Op dit aspect krijgen IZA en PWZ
het meest krediet. Het minst is dat het geval met Univé en Zilveren Kruis.

De kwaliteit van de relatie met zorgverzekeraars wordt verder bepaald door
aspecten als klantvriendelijkheid, het serieus nemen van klachten en bereik-
baarheid. Wat het laatste betreft gaat het om de telefonische bereikbaarheid
en om de fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Op het aspect klantvriendelijkheid scoren de verzekeraars onverminderd
hoog: 87% van de leden  waardeert dit onderdeel voldoende tot goed. De
leden voelden zich eveneens in hoge mate voldoende serieus genomen bij het
uiten van klachten. Van de 108 leden die hierop met ja of nee antwoorden
geeft 92% te kennen hier positieve ervaringen mee te hebben. De snelheid
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waarmee vragen aan de zorgverzekeraar beantwoord worden is volgens 61%
van de leden voldoende tot goed te noemen.

Hoewel de fysieke bereikbaarheid van de zorgverzekeraar door 80% als vol-
doende tot goed beoordeeld wordt, verleent ‘slechts’ 48% dit predikaat aan de
telefonische bereikbaarheid. Klachten over de telefonische bereikbaarheid
hebben voornamelijk betrekking op de wachttijden waar men mee geconfron-
teerd wordt en het doorverbinden naar de juiste persoon.

Samenvatting

• Het merendeel van de leden bestaat uit vrouwen

• De leeftijden lopen van 28 tot 85 jaar. De gemiddelde leeftijd is 61 jaar.

• Tweederde is verzekerd via de Ziekenfondswet.

• Driekwart heeft naast het basispakket een aanvullende verzekering. Zie-
kenfondsverzekerden zijn vaker aanvullend verzekerd dan particulier ver-
zekerden.

• Univé is verhoudingsgewijs de grootste verzekeraar, gevolgd door Zilve-
ren Kruis, ZAO en Z&Z. Een groot deel van de particulier verzekerde le-
den is verzekerd bij commerciële verzekeraars (banken e.d.).

• De meest voorkomende vorm van reuma is Artritis, gevolgd door Artrose
en Bechterew. Artrose komt uitsluitend voor bij de ouderen leden vanaf
45 jaar. Artritis komt vooral voor bij de jongere leeftijdsgroepen. Ruim
eenderde is belast met combinaties van reuma met als meest voorko-
mende Artritis met Artrose en Artritis met Bechterew.

• Tweederde ervaart de aandoening als (meer dan) ernstig.

• Ruim de helft ervaart weinig of geen beperkingen in het dagelijks leven
als gevolg van reuma. Het zich beperkt voelen neemt vooral toe met het
stijgen van de leeftijd.

• Een kleine meerderheid voelt zich maatschappelijk belemmerd. Dit ge-
voel neemt toe met de ernst van de aandoening.
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• Naast reumatologen wordt voor de behandeling van reuma een beroep
gedaan op een grote variëteit aan behandelaars, medicijnen en hulpmid-
delen. Met name fysiotherapie, groepsoefentherapie, alternatieve ge-
neeskunde (meestal in combinatie met reguliere vormen) en kuurreizen
worden aangewend om de ontwikkeling van reuma af te remmen. Hulp-
middelen zijn met name van belang voor de dagelijkse activiteiten. Van
deze voorzieningen worden met name kuurreizen mondjesmaat vergoed.
Slechte enkele verzekeraars vergoeden deze geheel.

• Ten aanzien van het vergoedingenstelsel is 25% van de leden kritisch. Zij
beoordelen deze als matig tot slecht. Voor de regionaal meest actieve
verzekeraars geldt deze kritiek met name IZA en Z&Z. De minste kritiek
gaat uit naar Zilveren Kruis.

• Er heerst een grote mate van tevredenheid over de zorgverzekeraars.
Slechts 5% is (zeer) ontevreden.

• De grote mate van tevredenheid keert terug in de oordelen over de dui-
delijkheid van de polis en andere vormen van informatie, de klantvriende-
lijkheid en de bereikbaarheid. Dit neemt niet weg dat zeker op enkele van
deze aspecten verbeteringen aan te brengen zijn. Dit betreft met name
de telefonische bereikbaarheid. Maar voor betrekkelijk veel leden behoeft
ook de schriftelijk verstrekte informatie verbetering in duidelijkheid en
stiptheid.

Alkmaar/Akersloot Utrecht
September 2001


