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Aanleiding
 Toegenomen levensverwachting

 Ouderen willen actief blijven

 Ouderen willen zelf beslissen

 Personificatie: oudere als individu

 Zelf keuzes maken draagt bij aan empowerment



Wat is participatie?
 Deelnemen

 Maar hoe? Hoeveel vrijheid van expressie? Hoe serieus 
genomen? Met welk doel?

 Meedoen: aanwezig zijn

 Meebeslissen: macht en bevoegdheden delen

 De definities zijn valide, maar kunnen verwarring 
veroorzaken > gevaar van ‘tokenisme’



Wat is ouderen participatie? 
 Oprechte, betekenisvolle participatie is verbonden 

met:

 Respect voor ervaringen en welzijn van ouderen

 Gelijkwaardige samenwerking en dialoog

 Delen en verschuiven van macht en actie

 Goede condities: facilitatie, steun, training

 Recht doen aan diversiteit onder ouderen

 Vitale < > hulpbehoevende ouderen

 Aandacht voor mogelijkheden en beperkingen



Waarom participatie?
 Inhoudelijk argument

 Ouderen beschikken over ervaringskennis en –
deskundigheid > weten wat belangrijk is

 Normatief argument
 Ouderen hebben recht op invloed

 Praktisch argument
 Het betrekken van ouderen verhoogt kans op succesvolle 

implementatie



Leuk, maar voor een enkeling?



Knelpunten, vragen in de praktijk
 Dit zeggen ouderen aanvankelijk:

Wat kan ik nou 
bijdragen?

Ik heb daar helemaal 
geen verstand van!

Ik ben daar niet 
voor opgeleid



Knelpunten, vragen uit de praktijk
 Representatie

 N=1, kwetsbare ouderen, toekomstige ouderen

 Subjectiviteit
 Ouderen hebben belangen, emoties, particulier, anekdotisch > 

vertekenend 

 Communicatie
 Hoe informatie delen, ‘Jip-en-Janneke-taal’?

 Tijd
 Inspraak kost veel tijd, houdt project op



Knelpunten, vragen uit de praktijk
 Lastig te betrekken/bereiken doelgroepen

 Allochtoon, dementie, zorgafhankelijk, minder actief en 
zichtbaar

 Samenwerking
 Hoe verschillende perspectieven en werkwijzen op elkaar laten 

aansluiten? Hoe vertrouwen ontwikkelen?

 Belastbaarheid
 Uitval en beperkte beschikbare tijd, energie en spankracht van 

ouderen



Ouderenparticipatie in het NPO

 Ouderen moesten projectvoorstellen goedkeuren…

 Uitdaging voor beide partijen!

Winst: vraagstelling, uitkomstmaten bijgesteld.



Ouderenparticipatie in het NPO

 Ouderen namen deel aan projectgroepen

Uitdaging voor beide partijen!

Winst: procedures, interventie aangepast.



Ouderenparticipatie in het NPO

 Ouderen en zorgverleners betrokken bij interpreteren 
van resultaten

Uitdaging voor alle partijen! 

Winst: meer zicht op betekenis voor ouderen en 
consequenties voor de praktijk.



In de zorg
 Focusgroepen met ouderen, zorgverleners en 

welzijnswerkers o.a. over ‘eigen regie’

 Begripsverwarring alom!



In de zorg: gedeelde besluitvorming

 Optimale participatie van de patiënt in het 
besluitvormingsproces:

kost tijd, maar levert wel wat op!

Passende behandeling

Meer tevredenheid over de uitkomsten

Minder kans op narigheid!



Drie goede vragen in de 

spreekkamer

1. Wat zijn mijn mogelijkheden?

2. Wat zijn de voor- en nadelen van die 
mogelijkheden? 

3. Wat betekent dat in mijn situatie?



It takes two…



In de praktijk? Intermezzo



Welke oplossingen denkbaar?
 Representatie
 Subjectiviteit
 Communicatie
 Tijd

 Lastig te betrekken/bereiken doelgroepen

 Samenwerking

 Belastbaarheid





Respons op knelpunten en vragen
 Representatie

 Achterban-raadpleging > gedeelde agenda en kennis

 Subjectiviteit
 Werk met ervaringsdeskundigen

 Communicatie
 Denk in dialoog (2-zijdig) vs informatieoverdracht (1-zijdig) of 

discussie (2-zijdig monologisch)

 Tijd
 Beschouw participatie als een investering
 Stem tijdsbeleving en ritmes af op elkaar



Respons op knelpunten en vragen
 Lastig te betrekken doelgroepen

 Wees flexibel in methoden, betrek netwerk, mensen kunnen elkaar 
soms ondersteunen

 Samenwerking
 Spreek wederzijdse verwachtingen bij start door en evalueer

 Belastbaarheid
 Stem vooraf af, wees alert op tekenen van uitputting, stress, 

organiseer ondersteuning (praktisch, emotioneel)



Condities voor participatie
 Facilitatie

 Goede randvoorwaarden (toegang, vergoedingen, locatie 
voor overleg etc.)

 Identificatie

 Welk project, welke ouderen, welke taken, rollen en 
verantwoordelijkheden?

 Training

 Bv. basisbegrippen onderzoek 
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Welke rol? 



Respect en dialoog
 Ouderen hebben ervaringskennis

 Kennis over ziekte & behandeling (professionals)

 Kennis over omgaan met de ouder worden (ouderen)

 Ervaringsdeskundigheid
 Reflectie op ouderdrom en zorgervaringen

 Afstand ten opzichte van het eigen verhaal 

 Kennis hebben van ervaringen van lotgenoten

 Ervaringsdeskundigheid is een valide bron van kennis





Respect en dialoog
 Daarbij hoort ook reflectie van beide kanten:

 Ben ik bereid/in staat om mijn eigen ideeën los te laten 
en ruimte te bieden aan andere perspectieven?

 Hoe zie ik ouderen / mezelf eigenlijk?

 Wat betekent samenwerking voor mij?

 Wat kan ik zelf doen om partnerschap te bevorderen?



Samen op reis gaan





Meer informatie
 t.abma@vumc.nl


