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Patiëntenorganisaties hebben hun belan-
genbehartiging voor een deel gekanteld naar 
lokaal en kunnen nu zien wat werkt.

tekst Willem-Jan de Gast, Maarten de Gouw, 
Anne Lucassen en Monique Schers 

Hoe kun je belangenbehartiging op 390 plekken or-
ganiseren die allemaal weer van elkaar verschillen? 
Dit is wat patiëntenorganisaties doen.

Mag je van een ambtenaar in een kleine gemeente verwach-
ten dat hij kennis heeft van honderden ziektebeelden en is 
dat nodig? Is het slim én haalbaar om als patiëntenorganisa-
ties lokaal gezamenlijk op te trekken om de positie van pa-
tiënten lokaal te versterken? Hoe zorg je ervoor dat mensen 
tijdens een keukentafelgesprek in staat zijn om hun belan-
gen en behoeften zo goed mogelijk te verwoorden? 
Met dit soort vragen worstelen landelijke patiëntenorganisa-
ties sinds de decentralisaties in het sociaal domein een aan-
tal jaren geleden zijn ingezet. Naarmate meer macht, besluit-
vorming en geld in het lokale sociaal domein komt te liggen, 
is niet langer aan de orde óf ze meer aandacht aan het loka-
le moeten geven, maar wat ze daarin kunnen doen en hóe ze 
dat het best kunnen organiseren. Dat is immers in het directe 
belang van hun achterban. In dit artikel laten we zien hoe pa-
tiëntenorganisaties met de decentralisaties omgaan en wat 
dat betekent voor de vormgeving van hun individuele en col-
lectieve belangenbehartiging. We baseren ons op gesprek-
ken die we vanuit Movisie, Patiëntenfederatie Nederland en 
PGO-Support hebben gevoerd met bijna twintig landelijke 
patiëntenorganisaties over deze vraagstukken en op een ex-
pertmeeting met patiëntenorganisaties.

Drie functies | Van oudsher hebben landelijke patiënten-
organisaties drie functies: ze zorgen voor lotgenotencontact, 
geven informatie en voorlichting en ze behartigen de belan-
gen van hun achterban. De rol van hun lokale of regionale 
afdelingen is voornamelijk het organiseren van lotgenoten-
contact, het verspreiden van informatie en het ophalen van 
signalen bij leden over zaken die intern beter kunnen.
De belangenbehartiging is vooral landelijk vormgegeven bij 
de ministeries en zorgverzekeraars. De lobby en beleidsbe-

invloeding zijn daardoor voornamelijk een zaak van een lan-
delijk bureau, zeker bij de grotere organisaties met betaalde 
beroepskrachten. In de meeste gevallen wordt daarin weinig 
samengewerkt tussen patiëntenorganisaties: je staat voor je 
eigen zaak en hebt vaak voldoende slagkracht om wat je wilt 
bereiken voor elkaar te krijgen.

Lobby kantelen | Door de decentralisaties kan een we-
zenlijk deel van de belangenbehartiging niet langer landelijk 
plaatsvinden. Zeker waar het gaat om de directe impact op 
de zorg voor en het leven van patiënten, zijn de 390 gemeen-
tehuizen ‘the place to be’. Dat roept allerlei praktische, orga-
nisatorische en strategische vragen op:
•  Hoe ziet individuele en collectieve belangenbehartiging 

eruit in deze tijd? 
•  Wat verandert er (daardoor) in de relatie tussen het lan-

delijke en het lokale niveau, en wat is daarin de rol van 
beroepskrachten en vrijwilligers?

•  Is het nodig en nuttig om lokaal met anderen de krachten 
te bundelen, en hoe organiseer je dat dan op een effectie-
ve manier?

Verschillen | Met name de grotere patiëntenorganisaties 
hebben vaak een structuur met een landelijk bureau, regio-
nale besturen en lokale afdelingen. Daardoor kunnen ze het 
lokale niveau relatief gemakkelijk ondersteunen met mate-
rialen, trainingen en professionele hulp. Ook zijn ze door de 
afdelingen al lokaal aanwezig. Dat geldt minder of niet voor 
verenigingen voor zeldzame aandoeningen. Vanzelfsprekend 
doet ook de aard van de ziekte ertoe: de leden en vrijwilli-
gers van de ene vereniging zijn veel meer en langer inzetbaar 
dan die van de andere. De consequentie van deze verschillen 
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is dat er niet één strategie voor lokale belangenbehartiging 
is die voor alle organisaties even goed werkt.
 
Kennis toesnijden op lokaal | Uit onze inventari-
satie komt naar voren dat een meervoudige strategie de 
grootste kans op succes biedt. Ten eerste is het van be-
lang dat patiënten zelf hun individuele belangen kun-
nen behartigen: dat ze in keukentafelgesprekken en an-
dere contacten met de gemeente of hulpverleners goed 
beslagen ten ijs komen. Makkelijk toegankelijke en deel-
bare informatie over het ziektebeeld en de consequenties 
daarvan voor het functioneren van de patiënt is cruciaal.  
Ten tweede helpt het als lokale professionals kennis van en 
begrip voor de ziekte of aandoening hebben. Het is echter on-
mogelijk voor een medewerker van een wijkteam, een huis-
arts of een ambtenaar Sociale Zaken om alle ziektebeelden te 
kennen. Voor hen werkt het andersom: pas als iemand met 
een bepaalde aandoening bij hen komt, gaan ze er zich in ver-
diepen. Daarom is het van belang dat er eenduidige en op het 
lokale niveau toegespitste informatie online te vinden is.

Individuele ondersteuning | Een volgend belangrijk 
onderdeel is het inzetten van beschikbare ondersteuning 
voor patiënten in het contact met de gemeente. In iedere 
gemeente is onafhankelijke cliëntondersteuning aanwezig, 
maar veel mensen kennen deze onvoldoende. De gemeente 
voorziet hierin, maar er zijn ook patiëntenorganisaties die 
cliëntondersteuning beschikbaar stellen voor hun leden via 

vrijwilligers van de eigen organisatie. Vaak is ondersteuning 
op afstand beschikbaar: adviespunten, consulenten, vraag-
baken bij het landelijk bureau. 

Schakelen | Misschien kunnen patiëntenorganisaties nog 
verder schakelen en hun netwerken lokaal verbinden. Bij-
voorbeeld de VSOP, vereniging voor zeldzame ziekten en 
genetische aandoeningen, heeft nauw contact met de ruim 
dertig specialistische centra die door de universitaire medi-
sche centra in Nederland zijn opgericht. Deze centra hebben 
een stevige rol in bewustwording, informatievoorziening en 
kennisoverdracht, zowel aan patiënten als aan professionals. 
Maar zij worden lokaal daar nog weinig op ingezet.
 
Collectief lokaal | Doordat steeds meer patiënten onder-
steuning van de gemeente nodig hebben, is het daarnaast 
van belang om met gemeenten in gesprek te zijn en lokaal het 
beleid te binvloeden. Als er zich lokaal problemen voordoen 
met een patiënt, dan moet deze dat lokaal kunnen melden. 
Wat staat er in de gemeentelijke verordeningen en wat be-
tekenen deze voor de patiënten? Hoe is de inkoop geregeld? 
Hoe zorg je dat je aan de juiste gesprekstafels terechtkomt en 
dat er daar ook naar je geluisterd wordt? Aansluiting zoeken 
bij de participatieraden, Wmo-raden en cliëntenraden die in 
veel gemeenten actief zijn, is dan het devies. Zij hebben im-
mers een formele functie om de gemeenteraad te adviseren 
over beleid dat kwetsbare burgers treft. 

Samenwerken | Hoewel samenwerking voor veel patiën-
tenorganisaties niet altijd vanzelf gaat, erkennen ze steeds 
meer het belang van gezamenlijk lokaal optrekken. Cruciaal 

daarbij is om samenwerking niet als thema te benoe-
men, maar lokaal aan de slag te gaan met vragen 

waarbij alle betrokken partijen belang hebben. 
Kortom, themaoverstijgend. Zo is Alzheimer 
Nederland al een paar jaar bezig met de cam-
pagne om gemeenten dementievriendelijk te 
maken. De lokale afdelingen merken dat ze 
gemakkelijker binnenkomen bij de gemeen-

te als ze laten zien dat ook andere kwetsbare 
burgers baat hebben bij een dementievriendelijke gemeen-

schap én als de vertegenwoordigers van die burgers zijn 
aangehaakt. Maar ook de gemeente kan het voortouw ne-
men. In Ede organiseert de gemeente jaarlijks een oploop 
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voor alle patiëntenorganisaties om geïnfor-
meerd te worden en ideeën en wensen uit te 
wisselen rondom het beleid van de gemeente. 
In het project ‘Vrijwillig Dichtbij’ van NOV is te 
zien dat lokale samenwerking echter niet vanzelf gaat. Ook 
daar zijn een kartrekker, een gezamenlijk belang en veel 
commitment nodig.

Opschalen | Bij de beweging van landelijk naar lokaal is 
een van de eerste vragen die opdoemt of er lokaal voldoende 
belangenbehartigers zijn. Juist omdat deze functie van pati-
entenverenigingen vaak landelijk en beroepsmatig georga-
niseerd wordt, hebben veel lokale afdelingen niet de kennis 
en de ervaring om deze rol zelf te vervullen. Wat we hebben 
geleerd de afgelopen maanden, is dat het van groot belang 
is om landelijk goed te luisteren en aan te sluiten bij lokale 
behoeften en mogelijkheden.
Het is voor landelijke patiëntenorganisaties vrijwel nooit 
mogelijk om vanuit het centrale bureau voldoende mensen 
en middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de col-
lectieve belangenbehartiging in alle gemeenten. Wel kunnen 
op landelijk niveau signalen uit verschillende gemeenten ge-
bundeld worden, bijvoorbeeld als blijkt dat een bepaald pro-
bleem bij meer gemeenten of bij meerdere lokale zorgaan-
bieders voorkomt. Dan is het zaak hier landelijk aandacht 
voor te vragen. Daarnaast kan de landelijke patiëntenorga-
nisatie ondersteunen in die situaties die lokaal niet of moei-
lijk opgelost kunnen worden. 

Continue wisselwerking | De voorlopige conclusie die 
we kunnen trekken is dat er niet zozeer sprake is van een 
eenzijdige overdracht van taken van landelijk naar lokaal, 
maar van een continue wisselwerking. Het uitgangspunt 
daarbij is: lokaal wat kan, landelijk wat moet. In grote, goed 
georganiseerde patiëntenorganisaties met een relatief vitaal 
ledenbestand is het mogelijk dat een belangrijk deel van 
de belangenbehartiging door lokale afdelingen samen met 
lokale partners wordt opgepakt, daarin ondersteund door 
coachende beroepskrachten, digitale en fysieke uitwisse-
lingsmogelijkheden en up-to-date-informatie. In kleine or-
ganisaties zal die verhouding anders zijn en komt de nadruk 
te liggen op maatwerk aan individuele patiënten en samen-
werking met gelijkgestemde patiëntenorganisaties. 

Coachen en bundelen | Daarnaast geldt dat 
het landelijk niveau meer dan ooit de functie heeft om 

lokale signalen te bundelen en om kennis over wat lokaal 
werkt te verzamelen, te verrijken en te verspreiden. De lan-
delijke beroepskracht wordt dan meer een ondersteuner en 
coach van regionaal of lokaal opererende eenheden die zor-
gen voor de uitvoering van de belangenbehartiging. 

Herkenbaar samenwerken | Landelijke en lokale sa-
menwerking zijn daarbij onontbeerlijk omdat er maar wei-
nig organisaties zijn die de tijd en de middelen hebben om 
dergelijke decentrale ondersteuning geheel zelfstandig te 
organiseren. De opgave voor landelijke patiëntenorgani-
saties lijkt dan ook te zijn tegelijkertijd herkenbaar blijven 
voor hun achterban én samen met gelijkgestemden zorgen 
dat de belangen van alle patiënten zo goed mogelijk geborgd 
worden binnen het gemeentelijk beleid. �
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