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Fonds  
Het Fonds PratenOverGezondheid is een samenwerkings-

verband tussen het Universitair Medisch Centrum  

Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam. De website 

is in 2013 gelanceerd met twee modules over dementie 

waarin patiënten en mantelzorgers hun ervaringen vertel-

len. In 2014 zijn twee pilot modules aan de website toe-

gevoegd met ervaringsverhalen van diabetespatiënten 

en patiënten met nierziektes. Voor het ontwikkelen van 

nieuwe modules is het Fonds afhankelijk van externe finan-

ciering. Om die reden zijn wij altijd op zoek naar financiële 

middelen. Mocht u ideeën of suggesties hebben voor het 

ontwikkelen van nieuwe modules, laat het ons dan horen! 

Dan gaan wij graag met u in gesprek om de mogelijkheden 

hiervoor te verkennen.

Contact 
Wanneer u vragen heeft of aanvullende informatie wenst  

over PratenOverGezondheid, dan kunt u contact opnemen 

met dr. Manna Alma. Zij is als onderzoeker aan het Fonds 

verbonden en staat u graag te woord.  

Ervaringen van anderen helpen bij het omgaan met 

ziekte!

 Dr. M. (Manna) A. Alma (onderzoeker) 

Telefoon: 050 – 363 7934 

E-mail: m.a.alma@pratenovergezondheid.nl 

Zorg Innovatie Forum (ZIF)

De website PratenOverGezondheid is mede mogelijk ge-

maakt door: 

 

Nationaal Programma Ouderenzorg (ZonMw)

PratenOverGezondheid, 

de website met informatie waar de 

patiënt recht op heeft



Ontwikkeling van modules
Modules voor de PratenOverGezondheid website worden 

ontwikkeld via een kwalitatieve onderzoeksmethode en 

in nauwe samenwerking met een klankbordgroep. Hierin 

zijn artsen, verpleegkundigen, patiënten, mantelzorgers 

en leden van patiënten- en belangenverenigingen  

vertegenwoordigd.  In samenspraak met de klankbord-

groep worden gespreksonderwerpen voor de 40-45 te 

houden interviews gekozen. Van elk interview wordt een 

audio- en/of video-opname gemaakt. De onderzoekers 

analyseren de uitgeschreven interviews en vatten deze in 

20 tot 25 onderwerpen samen. Deze worden in de klank-

bordgroep besproken en daarna op de website geplaatst. 

De PratenOverGezondheid website 
De website Pratenovergezondheid.nl is een nieuwe web-

site die herkenbare en betrouwbare informatie biedt over 

uiteenlopende ervaringen rond gezondheid, ziekte en 

zorg. De website is vrij toegankelijk voor iedereen.  

Ervaringsverhalen bieden niet alleen steun en informatie 

aan patiënten, maar ook aan familie, vrienden, werk- 

omgeving en zorgverleners. Bezoekers van de website  

kunnen in ziektespecifieke modules interviews met 

patiënten en mantelzorgers lezen en video- en audio- 

fragmenten bekijken of beluisteren.

Het doel van de PratenOverGezondheid website is: 

• informatie geven over hoe het is om te leven met een       

 bepaalde ziekte 

• steun bieden door middel van (h)erkenning  

• ondersteunen bij het nemen van beslissingen over  

 ziekte en zorg 

• familie, vrienden en directe omgeving inzicht geven in  

 de belevingswereld van mensen met een bepaalde  

 ziekte en/of hun mantelzorgers 

• zorgverleners inzicht geven in de ervaringen van  

 patiënten en hun naasten en daarmee de onderlinge  

 communicatie verbeteren

Gebruik van de interviewgegevens 
De interviewgegevens worden niet alleen gebruikt voor 

de website, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek 

en voor (bij-)scholing van zorgverleners en studenten. 

Zo worden de ervaringen van mensen met dementie 

en hun mantelzorgers gebruikt voor het onderwijs aan 

MBO-leerlingen Zorg en Welzijn. 

De PratenOverGezondheid website biedt herkenbare en 

betrouwbare informatie over ervaringen met ziekte en 

gezondheid.

“Het is fijn om de ervaringen van anderen te lezen. Dan 

hoeft het nog niet precies hetzelfde te zijn, maar dat je 

iets herkent” (patiënt) 

Deelname PratenOverGezondheid 
Deelnemers krijgen de uitgeschreven tekst van het  

interview thuisgestuurd en kunnen deze nalezen en aan-

passen waar nodig. Vervolgens bepalen ze of ze het inter-

view beschikbaar stellen voor de website en geven  

ze schriftelijk toestemming voor het gebruik van de  

video-, audio- en/of tekstfragmenten. Het is ook mogelijk 

de fragmenten anoniem op de website te plaatsen. 

 

.

Samenwerking 

Modules komen in nauwe samenwerking met de 

leden van de klankbordgroep tot stand. Zij adviseren 

bij de keuze van de gespreksonderwerpen voor de 

interviews, de onderwerpen en de begeleidende 

teksten op de website en links naar andere relevante 

websites. 

“De meerwaarde van PratenOverGezondheid is dat 

je wordt toegesproken door degene die het beleeft. 

Want wie kan je beter vertellen dan de patiënt zelf 

hoe het is om een ziekte te hebben en wat het met 

zich meebrengt.” (lid klankbordgroep)


