
Ik ben Patient Partner 

 
Patient Partners 

 
Patient Partners geven les aan artsen zodat deze tijdig 
de diagnose kunnen stellen bij toekomstige patiënten. 
Patient Partners dragen ook bij tot het verhogen 
van de awareness van hun ziekte, zij hebben een 
sensibiliseringsfunctie. 
Er is echter ook een grote meerwaarde voor de Patient 
Partners zelf. Patient Partner kunnen zijn is een 
ongelooflijke kans. 
Zo verwerven de Patient Partners een groter ziekte-inzicht 
en een betere capaciteit om met de ziekte om te 
gaan. Door hun opleiding krijgen de Patient Partners 
een correct referentiekader aangereikt waardoor ze alle 
volgende ervaringen als patiënt en alle nieuwe kennis 
door les te geven een juiste plaats kunnen geven. De 
Patient Partner hoort en leert benoemen wat hij/zij 
meemaakt in zijn/haar leven met reumatoïde artritis 
of spondyloartritis. Patient Partner zijn is levenslang 
leren. En dat speelt een belangrijke rol in hoe de 
Patient Partners met hun ziekte omgaan. Het Patient 
Partners Program leidt tot een juistere ziekte- en 
medicatieperceptie* bij de Patient Partners en biedt hen 
een instrument om actief met hun ziekte om te gaan. 
En dan is er het lotgenotencontact. 
Alle lessen die de Patient Partners geven, deelnames aan 
studiedagen, oefensessies, terugkomdagen, … zijn tevens 
fijne en boeiende ontmoetingsmomenten met collega 
Patient Partners, patiënten onder elkaar. Het uitwisselen 

van ervaringen geeft kracht en inzicht. 

 

Een Patient Partner verwoordde het ooit zo: ‘Als Patient 
Partner krijg ik informatie over mijn ziekte die ik op geen 
enkele andere manier kan verwerven’. 
 
Een volgend groot pluspunt is het feit dat de Patient 
Partners ervaren dat ze zinvol bezig-zijn, dat ze een 
maatschappelijk engagement aangaan, dat ze een actieve 
plaats in de samenleving hebben. Als Patient Partner 
de verworven ervaringsdeskundigheid inzetten, is zinvol 
om doen, het geeft een positieve draai aan de ziekte. Les 
geven als Patient Partner draagt bij tot een kwaliteitsvol 
leven. Als patiënt is het immers heel belangrijk om te 
blijven kiezen voor leuke dingen. 
 
 
 
 



Reumatologie is in volle expansie, de Patient Partners 
maken dat mee en maken dat mee waar. Daarom blijven 

Patient Partners kiezen voor het Patient Partners 
Program. 
 
 
*Ziekte- en medicatieperceptie: de mentale constructies die 
mensen vormen als ze geconfronteerd worden met ziekte en 

medicatie 

 

 

 

 

Bron: 

Verhalen over leven met reuma 

Al 20 jaar werken Patient Partners mee aan de vroegtijdige diagnostiek van RA en 
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