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☐  de patiënten
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☐  de patiënten
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Wat betreft 
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Commentaar:

Click here to en

5S

en kunnen geste

gens u het bes
hieronder : 

beslissingen i.v.m
k van de beschikb

geen enkele rol te
te informeren 
te consulteren 
te betrekken in he
gen samen met d
alleen te laten bes
.. 

nter text. 

ft beslissingen i
n verbonden met

en om … 
geen enkele rol te
te informeren 
te consulteren 
te betrekken in he
gen samen met d
alleen te laten bes
.. 

nter text. 

eld worden voor d

ste niveau voor 

m. het bepalen va
are fondsen, is he

e laten spelen  

et debat 
de burgers te nem
slissen 

.v.m. het al dan
t een specifieke b

e laten spelen  

et debat 
de burgers te nem
slissen 

Pub

de « burger».  

elk van de typ

an globale prioritei
et meest aangewe

men 

n niet terugbeta
behandeling, is he

men 

blic and patient inv

pes van 

iten voor 
ezen om 

len van 
et meest 

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

C

C

E
b

W
b
a
e

G

•

•

•

•

volvement

Wat betreft b
patiënt (de int
meest aangew

☐  de burgers gee
☐  de burgers te i
☐  de burgers te c
☐  de burgers te b
☐  de beslissingen
☐  de burgers alle
☐  Andere , ….. 

Commentaar: 

Click here to enter

Er bestaan versc
burger-patiënt.  

We zouden gra
beslissingen me
andere kant mee
een specifieke aan

Gebruikte definitie

 « burger» : ee
ziekte – het 
zou zijn voor e

 « vertegenwo
georganiseerd

 « vertegenwo
zijn die afgeva
patiëntenvere

 « patiënten» :
individu (en ev

beslissingen i.v.m
terpretatie van de
wezen om …  
en enkele rol te la
nformeren 
consulteren 
betrekken in het d
n samen met de b
een te laten beslis

r text. 

chillende model

aag uw voorkeu
t een strategisc

er operationele b
ndoening).  

es in de tabel hiero

en persoon niet re
betreft hier een «
elke consultatie  

ordiger van de
d zijn om groepen

ordiger van de p
aardigd worden d

eniging  

 lid of geen lid v
ventueel ervaring

m. terugbetaling 
e regels voor één 

ten spelen  

debat 
burgers te nemen
ssen 

llen van vertege

ur kennen voo
h karakter (globa

beslissingen (me

onder : 

echtstreeks betrok
« gemiddelde » b

e burgers» : dit 
n burgers te verteg

patiënten» : dit ku
oor hun verenigin

van een verenigin
sdeskundige). 

voor een indivi
specifiek geval) 

enwoordiging va

r aan de ene 
aal beleid) en aa

eer specifiek, bvb.

kken bij een spec
burger die versch

zijn structuren
genwoordigen  

unnen zowel patië
ng, of personeel va

ng, maar aanwez

17 

duele 
is het 

an de 

kant 
an de 
. voor 

cifieke 
hillend 

n die 

ënten 
an de 

ig als 



 

18 

 

 

8. Wie zou er
vertegenwoord
gezondheidszo

Type van 
besissing 

B
g
s

‘strategisch
’ 

☐

‘operatione
el’ 

☐

Commentaar:

Click here to en

9. Hoe belang
de volgende b
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