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De rol van de ervaringsdeskundige Overzicht

• Inleiding ervaringsdeskundigheid

• Relatie met herstel

• Scholing

• Implementatie van ervaringsdeskundigheid   

Inleiding

Drie soorten kennis

• Wetenschappelijke kennis 

• Professionele kennis

• Ervaringskennis
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Functies voor Ervaringsdeskundigen
Microniveau:

• telefonische hulp- en informatiediensten

• voorlichtingsbijeenkomsten

• zelfhulp- en lotgenotengroepen

• ondersteuning bij indicatiestelling en zorgeffectuering

• PGB-ondersteuning

• cliënten trainen cliënten

• cliënten als gast- en co-docent

• ‘cliënten trainen hulpverleners’

• ‘herstellen doe jezelf’

• vriendendiensten

• cliënten als onderzoeker (o.a. afnemen van interviews en enqûetes)

Mesoniveau:

• cliëntenraden en -commissies

• zelfgestuurde projecten en zorggerelateerde projecten

• begeleidingscommissies en/of stuurgroepen van projecten

• cliënten en hulpverleners partners in kwaliteitsverbetering

• consulentschappen (support-, migrantenconsulent, straatadvocaat)

Macroniveau:

• bestuurlijke overleggen (o.a. met Raden van Bestuur zorginstellingen, 
zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties)

• adviesraden van gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden

• kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief

• congressen, conferenties, symposia

Onderscheid tussen:

• Ervaring

• Ervaringskennis

• Ervaringsdeskundigheid

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid houdt in dat 

mensen met een hersenletsel achtergrond 

op basis van hun eigen ervaring en die van 

anderen ervaringskennis ontwikkelen, die 

zodanig ingezet kan worden dat het voor 

anderen betekenis krijgt
HG / Lectoraat Rehabilitatie
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Samengevat

Een ervaringsdeskundige:

• Integreert eigen en andermans ervaring

• Reflecteert en ontwikkelt kennis

• Past ervaringskennis toe

Relatie met herstel

Lectoraat Rehabilitatie

Ervaringsdeskundigheid is 

onlosmakelijk verbonden met 

de begrippen 

Herstel en Empowerment 

(HEE)

Herstel =

Herstel heeft te maken met het ontstaan 

van een nieuwe betekenis en zin in het 

leven, terwijl men over de gevolgen van 

de aandoening heen groeit

(Anthony, 1993)
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Herstel =

Een zeer persoonlijk en uniek proces 

waarin iemands opvattingen, waarden, 

gevoelens, doelen en rollen veranderen

Het leidt tot een leven met meer 

voldoening, waarin hoop een plaats heeft 

en men kan geven en nemen ondanks de 

beperkingen die met de aandoening gepaard 

gaan

(Anthony, 1993)

Herstel ≠ Genezen

Herstel betekent niet dat het lijden

en de symptomen zijn verdwenen en

een terugkeer op premorbide heeft

plaatsgevonden

Fasen van Herstel

Overweldigd door de aandoening

Worstelen met de aandoening

Leven met de aandoening

Leven voorbij de aandoening
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Fasen van de ziekte

Acute fase

Stabilisatiefase

Chronische fase

Verschillende fasen

Herstel / persoon 

Overweldigd door de aandoening

Worstelen met de aandoening

Leven met de aandoening

Leven voorbij de aandoening

Ziekte / patiënt

Acute fase

Stabilisatiefase

Chronische fase

Scholing

Deskundigheidsbevordering ED

2005: Zorgbelang Groningen en Lectoraat Rehabilitatie

GOED-cursussen (open inschrijving en in company)

• Basiscursus Van Ervaring naar Ervaringsdeskundig 

• Verdiepingscursus Herstelondersteuning en ED

• Verdiepingscursus Co-actief coachen

• Verdiepingscursus ED in Voorlichting

HBO-opleiding (2-jarig)

• Associate Degree “Ervaringsdeskundige in de zorg‘
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GOED-basiscursus

De basiscursus is voor iedereen die, als 

(ex-)cliënt van de gezondheidszorg, 

speelt met de gedachte om hun ervaring 

in te zetten bij de ondersteuning van het 

herstelproces van anderen met een 

beperking 

Drie aspecten

1. het vertellen van het eigen ”herstelverhaal en het, al 

doende, meer afstand nemen van de eigen problemen 

en van elkaars ervaringen leren

2. een aantal basisvaardigheden die bruikbaar of

behulpzaam kunnen zijn als het er om gaat ervaringen 

te delen of te hanteren naar anderen

3. het onderzoeken van eigen sterke kanten om 

zodoende toe te werken naar een bewustere keuze 

voor een vervolgtraject

Van GOED naar basiscursus EDNAH

• Doel: inhoud van de GOED basiscursus waar nodig aanpassen/ 

aanvullen voor basiscursus EDNAH en uitproberen in een 

pilotcursus

• Projectteam: projectcoördinator, de huidige 

ervaringsdeskundig docent van de GOED basiscursus, en 

projectmedewerkers, mensen met NAH betrokken bij het 

Hersenletselcentrum Groningen-Drenthe

• Fase 1: materiaal aanpassen/aanvullen voor een eerste concept 

basiscursus EDNAH. Resultaat: een ‘nieuwe’ basiscursus is 

beschreven in de vorm van een praktisch toepasbaar 

cursusboek en een handleiding voor de docent(en)

• Fase 2: pilot EDNAH basiscursus Op basis van de  evaluatie is 

het  ‘definitieve’ cursusmateriaal (docentenhandleiding en 

cursusboeken) geproduceerd

Overzicht inhoud cursus 

12 bijeenkomsten van ruim drie uur:

1 Kennismaken 

2 Ervaring, het eigen verhaal 1 

3 Ervaring, het eigen verhaal 2 

4 Steun 

5 Herstel 

6 Ervaringsdeskundigheid / empowerment 

7 Kiezen en keuzes maken 1 

8 Werken als ervaringsdeskundigen (gastdocenten werkveld) 

9 Kiezen en keuzes maken 2 

10 Inbrengen ervaringen 

11 Communiceren 

12 Afsluiting & afscheid nemen 
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Implementatie van ED
Implementeren ≠ scholing

Aandacht voor de implementatie van 

ervaringsdeskundigheid op alle niveaus 

van de organisatie

• Raad van Bestuur (is er beleid?)

• Management (is er een functiebeschrijving?)

• Teamleiders (is er een inwerkschema?)

• Hulpverleners (zijn professionals geïnformeerd?)

• Cliënten (zijn betrokken bij de aanstelling?)
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Hartelijk dank voor uw aandacht

Lies Korevaar

e.l.korevaar@pl.hanze.nl


