
Hoe pak jij het aan?
Als patiëntenorganisatie moet je van 
ontzettend veel markten thuis zijn. De 
Patient Academy ondersteunt jou hierbij met 
inspiratie en informatie. Denk aan:

• Hoe dien je een business case in bij een 
verzekeraar?

• Hoe geef je Samen Beslissen vorm?
• Hoe lobby je succesvol om jouw speerpunt 

op de politieke agenda te krijgen?
• Hoe wordt zorg ingekocht en betaald?

Doe kennis, ervaring en contacten op
De Patient Academy ondersteunt bij het 
uitbouwen van jouw rol als gelijkwaardige, 
professionele partij in het zorgsysteem. De 
beste zorg komt voort uit samenwerking 
tussen alle partijen – daar zijn we van 
overtuigd. Daarom stimuleren we duurzame 
samenwerking tussen patiëntenorganisaties, 
zorgpartijen en zorgautoriteiten. En we 
inspireren je graag hoe jij het belang van 
patiënten vorm en inhoud kunt geven in 
processen waar beleid wordt gevormd.

Vergroot je 
impact

Laat je inspireren door het 
programma en het netwerk 

van de Patient Academy

Wat de Patient Academy je biedt
Centraal staan kennisoverdracht en 
inspiratie over allerhande thema’s in de 
zorg. Denk aan het vergoedingsproces van 
geneesmiddelen, de regel- en wetgeving 
in de gezondheidszorg en de gevolgen van 
gezondheidsverschillen in de bevolking.

Deze kennis en inspiratie bieden we 
aan via live bijeenkomsten, podcasts, 
webinars en nieuwsbrieven. Tijdens onze 
bijeenkomsten wissel je praktijkervaringen 
uit met andere patiëntenorganisaties, 
ga je in discussie met zorgpartijen en 
-autoriteiten en bouw je aan je netwerk. 
Hieruit ontstaan vaak mooie initiatieven. 

Voor vertegenwoordigers van 
patiëntenorganisaties zijn er geen kosten 
verbonden aan deelname.



 ‘Wij nemen al jaren met plezier deel aan de Patient Academy. In die tijd is een 
scala aan verschillende onderwerpen en sprekers de revue gepasseerd. Dat 

heeft ons blikveld verbreed’
– Lex van der Heijden,  voorzitter CMTC-OVM

Meld je aan!
Wil je weten wat de Patient Academy jouw organisatie kan bieden? 

Of je aanmelden voor onze activiteiten? Neem gerust contact 
met ons op via info.patientacademy@novartis.com 

Mail ons!

Door onze leden, voor onze leden
In 2008 organiseert Novartis de eerste 
bijeenkomst voor de Patient Academy. Het 
is direct een succes: de behoefte aan kennis 
en vaardigheden blijkt groot. Inmiddels 
zijn we meer dan 75 bijeenkomsten 
verder waarin diverse thema’s de revue 
passeerden: van crowdfunding tot 
gezondheidsvaardigheden, van gender tot 
rechten van de patiënt. 

In 2020 is Pfi zer aangesloten als mede-
organisator van de Patient Academy. 
Samen met experts uit het veld en onze 

patiëntenadviesraad werken we aan aan ons 
jaarprogramma. De thema’s die we op het 
programma zetten, worden aangedragen 
door onze leden. Daarnaast verzorgt Axon 
Healthcare elk kwartaal een webinar over 
actuele ontwikkelingen in de politiek en 
gezondheidszorg die van belang zijn voor 
patiëntvertegenwoordigers.

Dit zeggen patiëntvertegenwoordigers over de Patient Academy

 ‘Wij nemen al jaren met plezier deel aan de Patient Academy. In 
die tijd is een scala aan verschillende onderwerpen en sprekers de 

revue gepasseerd. Dat heeft ons blikveld verbreed.’

Lex van der Heijden,  voorzitter CMTC-OVM

‘De Patient Academy is een leuke en inspirerende manier om kennis 
te krijgen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de 

gezondheidszorg en zorgbeleid. Zeker een aanrader!’

-Karin van den Bosch, patiëntvertegenwoordiger PAS Nederland


