
Het lidmaatschap van Patiëntenfederatie Nederland: 

Waarom lid worden?

Patientenfederatie Nederland is een landelijke koepelorganisatie  
die bestaat uit ruim 50 leden. Samen vertegenwoordigen we  
200 patiëntenorganisaties, groot en klein. Lid worden van de 
Patientenfederatie is mogelijk voor alle landelijke werkende 
patiëntenorganisaties die aantoonbaar het patiëntenbelang 
vertegenwoordigen en representatief zijn voor hun achterban. 
Patiëntenorganisaties die al via één van de leden zijn aangesloten, 
kunnen onder bepaalde voorwaarden ook lid worden van de 
Patiëntenfederatie. 



Samen staan we sterk
• We behartigen met elkaar de belangen van patiënten

•  We staan voor de brede inbreng van ervaringsdeskundigheid en een breed meedenken en 
meebeslissen van patiënten 

•  We wisselen kennis en ervaring uit op de thema’s waar wij ons allemaal mee bezighouden 
zoals medicijnen, de kosten van zorg, patiëntparticipatie, transparantie; u neemt deel aan 
werkgroepen, commissies, overleggen, bijeenkomsten,  etc.

• We bepalen onze gezamenlijke strategie en acties op actuele dossiers

• U staat als patiëntenorganisatie in uw veld sterker, als onderdeel van een groter geheel

•  We versterken onze gezamenlijke invloed en ons bereik richting politiek, beleidsmakers en 
media

Bijvoorbeeld We blijven in 2021 via media en de politiek druk 
uitoefenen voor zo min mogelijk ongelijkheid door eigen betalingen 
en halen daarvoor patiëntervaringen op. We bewaken de 
toegankelijkheid van zorg en ondersteuning, pleiten voor behoud 
van de solidariteit en stellen waar nodig aanvullende wet- en 
regelgeving voor.

Bijvoorbeeld We pleiten ervoor dat huisartsenpraktijken, 
ziekenhuizen en andere zorginstellingen hybride worden. Hybride 
betekent een combinatie van online zorg (bijvoorbeeld in het 
eigen huis) en fysieke zorg bij de zorgaanbieder. Dat geeft 
patiënten meer keuze: zij bepalen via welk kanaal ze hun contact 
met zorgverleners laten verlopen: fysiek of met beeldbellen, mailen 
of apps. We willen ook dat telebegeleiding normaal wordt zodat 
patiënten thuis hun gezondheid kunnen meten. Zorgverleners 
kunnen hen zo op afstand volgen en patiënten krijgen meer regie. 
We pleiten voor aanvullende wetgeving, zodat het ook een recht 
van de patiënt wordt.
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Samen aan het werk
• We werken samen aan de realisatie van onze visie  ‘Meer mens, minder patiënt’: in 2030:

 1.  … is het voor mij gemakkelijk om gezond te leven 
 2.  … is alles voor mijn gezondheid binnen mijn bereik
 3.  … draait de zorg om de kwaliteit van mijn leven
 4.  … leef ik zelfstandig én sta ik er niet alleen voor
 5.   … heb ik toegang tot de allerbeste zorg
 
  Zie hiervoor ook ons meerjarenbeleidsplan 2020-2022: https://www.patientenfederatie.nl/

images/stories/dossier/Organisatie/SpeerpuntenMeerjarenplan2020-2022.pdf

•  U denkt mee en beslist mee in het hoogste orgaan van uw Federatie: de Algemene Leden 
Vergadering, en neemt deel  aan het directieoverleg van alle leden gezamenlijk 

• U kunt deelnemen aan bepaalde projecten, zoals: 
 1. Zorgkaart Nederland
 2. Mijnkwaliteitvanleven.nl
 3. KIDZ-projecten

• U kunt gebruik maken van de volgende praktische producten:
 1. Nationale Zorgnummer
 2. Enquête tool en panelmodule
 3. Ikzoekeenpatient.nl
 4. De kennisbank
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‘Door goed samen te werken, kunnen we meer 
voor elkaar krijgen in de langdurige zorg, bij 
gemeenten, bij het ministerie van VWS en bij 
zorgaanbieders.’  
Julie Meerveld, Alzheimer Nederland



We helpen elkaar (learning community)

•  Lid worden van de Patientenfederatie betekent ook: werk! Uw mening wordt gevraagd, u 
werkt mee aan bepaalde projecten of consultatie, u denkt mee en doet mee. We ontmoeten 
elkaar minimaal 2x per jaar bij de Algemene Leden Vergadering, maar in de praktijk wel 
vaker. 

•  We informeren elkaar over relevante en recente ontwikkelingen in de zorg, bijvoorbeeld via 
de ledennieuwsbrief, werkgroepen en commissies

•  U heeft snel en eenvoudig uitwisseling en contact met de andere lidorganisaties, 
bijvoorbeeld via het besloten deel op de website en via de werkgroepen

• U krijgt antwoord op uw vragen

• U kunt met uw ervaringen, kennis en kunde ook anderen van dienst zijn

Hoe lid worden?
U kunt zich aanmelden als lid van de Patiëntenfederatie door te mailen naar de ledenmanager. 
U ontvangt dan alle informatie die u nodig heeft voor aanmelding. De Algemene Leden 
Vergadering bespreekt uw aanvraag en beslist over uw toelating.  

Kosten?
Het lidmaatschap van de Patientenfederatie kent een gestaffelde contributie.
Afhankelijk van de situatie, is de minimale contributie 500 euro per jaar, en maximaal 5.000 
euro per jaar voor grote patiëntenorganisaties. Uiteraard wordt dat in overleg vastgesteld. 
Een dubbellidmaatschap met Ieder(in) geeft u recht op korting op de contributie. 

Meer weten?
Neem gerust contact op met Maarten de Gouw, ledenmanager: 

m.degouw@patientenfederatie.nl
M 06 21 82 20 22
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Wie gingen u al voor? De leden van de Patientenfederatie in 2021:

Belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget
www.pgb.nl

zorg voor het leven

Lever

v e r e n i g i n g

Waarom lid worden?  |  5


