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PROGRAMMA 
Wat betekent Patient Empowerment? 

 

Patient empowerment = patiëntenparticipatie = wederzijds 
respect  

 

• Wat betekent Patient Empowerment? Het staat voor een 
proces waarbij een zorgvrager (patiënt, cliënt, bewoner, 
…) menswaardig wordt behandeld en zich daardoor een 
volwaardig mens blijft voelen. Het staat daardoor voor een 
ethische benadering. 

• De definitie van Patient Empowerment: een mens heeft 
controle of een gevoel van controle over het 
gezondheidsproces dat hij ondergaat. Het betekent dat de 
zorgverlener niet de controle monopoliseert, maar ze 
daarentegen bewust deelt met de zorgvrager die dat wenst. 
De zorgvrager die dit wil, maar niet kan, moet daartoe door 
de zorgverstrekker(s) en zorgorganisatie gesterkt worden. 

• Patient Empowerment staat voor het proces dat leidt tot een 
gelijkwaardige relatie zorgvrager-zorgverstrekker, in 
wederzijds respect. 

Moderator: Brigitte Velkeniers (Voorzitter KAGB) 
 

Koffieonthaal 
10.30 - 12.00: Prof. Edgard Eeckman (VUB, vzw Patient 
Empowerment) en Gertjie Brijssinck (vzw Patient Empowerment): 
“Patient Empowerment, power to the patient?” 
 
Wat Patient Empowerment niet is, en vooral wél is. En waarom het geen vrije 
keuze is. 

 
Prof. Edgard Eeckman studeerde 
communicatiewetenschappen aan de Vrije 
Universiteit Brussel en is doctor in de media- en 
communicatiestudies. Hij bestudeerde macht in de 
relatie patiënt-(huis)arts en de invloed van het 
internet daarop. Hij is communicatiemanager van 
het UZ Brussel. Hij is gastprofessor over Patient 
Empowerment aan de Erasmushogeschool Brussel 
en als wetenschapper aangesloten bij de 
onderzoeksgroep ECHO, de VUB-onderzoeksgroep 
over Media, Cultuur en Politiek. Hij is Voorzitter van 
de vzw Patient Empowerment. 

 
 
Gertjie Brijssinck heeft een intense ervaring met 
borstkanker en is lid van de raad van bestuur van de 
vzw Patient Empowerment. 


