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Met deze folder wil het Brandwondencentrum van het Maasstad 

Ziekenhuis u informeren over patiëntparticipatie. Het is belangrijk dat u 

deze informatie goed doorleest.

Als (vroegere) patiënt of als familie of vriend van een patiënt, weet u 

wat er goed gaat in de brandwondenzorg en wat er misschien beter 

kan. Wij willen graag van u leren. Dit doen we door met u samen te 

werken. Deze samenwerking noemen we ook wel patiëntenparticipatie. 

Patiëntenparticipatie is belangrijk om de zorg en het onderzoek naar 

brandwonden te blijven verbeteren.

Brandwondenzorg in Nederland
U ontvangt de zorg bij brandwonden op verschillende manieren. 

Kleinere brandwonden behandelt uw huisarts of u gaat hiervoor naar 

een algemeen ziekenhuis. Bij grotere brandwonden of bij brandwonden 

die vragen om gespecialiseerde zorg komt u naar een van de drie 

Nederlandse brandwondencentra. Deze centra vindt u in Beverwijk, 

Groningen en Rotterdam.

Brandwondenonderzoek in Nederland
Om de zorg, nazorg en revalidatie voor mensen met brandwonden 

te verbeteren, doen we over hele de wereld onderzoek. Zo ook in 

Nederland. Er vinden verschillende soorten onderzoek plaats:

 − Preklinisch onderzoek: onderzoek in het laboratorium;

 − Klinisch onderzoek: onderzoek met patiënten in het ziekenhuis;

 − Psychosociaal onderzoek: onderzoek met patiënten gericht op de 

psychische en sociale gevolgen van brandwonden;

 − Cijfermatig onderzoek: onderzoek waarbij we kijken naar de al 

beschikbare gegevens.
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De Nederlandse Brandwonden Stichting en andere fondsen geven ieder 

jaar geld voor brandwondenonderzoek. Deze fondsen bepalen, samen 

met mensen met brandwonden, zorgverleners en onderzoekers, welke 

onderwerpen belangrijk zijn.

Patiëntenparticipatie
De Nederlandse brandwondencentra willen graag met u samenwerken 

om de brandwondenzorg en het brandwondenonderzoek te verbeteren. 

U hoeft hiervoor geen speciale opleiding te hebben. Ook hoeft u geen 

ervaring te hebben met onderzoek. Uw ervaring op het gebied van 

brandwonden en de brandwondenzorg is het belangrijkst!

Patiëntparticipatie leidt tot:

 − Verbeterde kwaliteit van zorg;

 − Betere beslissingen;

 − Vraaggerichte zorg;

 − Breder inzicht en bredere ervaring in zorg, door eigen kijk van 

patiënten;

 − Goede gesprekken tussen patiënten, zorgverleners en onderzoekers;

 − Het beter kunnen omgaan met de gevolgen van brandwonden.

Hoe werkt patiëntenparticipatie?
U mag zelf bepalen of, en op welke manier, u wilt samenwerken. 

Hieronder staan verschillende rollen beschreven. Hoeveel tijd het u 

kost, hangt af van uw eigen wensen en de afspraken die u maakt met de 

zorgverleners en/of onderzoekers.

Rollen binnen de patiëntenparticipatie:
 − Toehoorder: wij informeren u over de ontwikkelingen in de zorg en/

of het onderzoek. Wij zijn hierbij benieuwd naar uw mening;

 − Meedenker: u geeft uw mening over de zorg en/of het onderzoek. 

Bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen of deel te nemen aan 

een interview;
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 − Adviseur: u geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van 

zorg en onderzoek;

 − Partner: u werkt samen met de onderzoekers;

 − Regisseur: u bedenkt een onderzoek en u maakt beslissingen op het 

gebied onderzoek.

Bent u enthousiast geworden en wilt u samenwerken met ons? Of 
heeft u vragen over het samenwerken?
Neem dan contact op met één van onze specialisten. Dit kan door een 

e-mail te sturen naar bwc@maasstadziekenhuis.nl. U kunt ons ook bellen 

op (010) 291 27 89 of (010) 291 37 01. Dat kan van maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Gert Versluis, pedagogisch medewerker en ervaringsdeskundige

Marscha Heijblom, IC – en onderzoeksverpleegkundige

Denise van Uden, onderzoeker  
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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