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Als je in de kliniek 
binnenkomt dan 

wordt je helemaal 
anders beluisterd.

gezondheidskaart 
- anders 

behandeld in 
ziekenhuis

Maison medicale is zeer 
onpersoonlijk, geen 

persoonlijk contact met 
dokter. Kent u niet, je bent 

een nummer

Persona : Lien

Privepsy is niet echt iets 
waar ik aan zou denken. 

Dat is niet echt iets dat we 
binnen mijn cultuur doe 

maar ken wel nederlanders 
die zeggen dat het 

geestelijke gezondheid 
daar veel toegankelijker is.

En quoi ça fait écho en moi? 
Hoe klinkt dat in mij?

J'aimerais ajouter/changer
Ik wil graag toevoegen/wijzigen

Nos questions/remarques 
Onze vragen/opmerkingen

PARKING

`betaal maar 
150 euro als 

voorschot

mensen die 
meer netwerk 
hebben vinden 
gemakkelijker 

hun weg

ik heb het gevoel dat 
gender meespeelt. Er 
wordt bij vrouwen  en 
kleine groep mannen 

veel meer over 
gesproken. cismannen 

minder.

in de queer 
comunity 
spreken 

mensen veel 
over zaken

goeie huisarts 
kan een 

enorm verschil 
maken

CAW / inloop / 
als je niet je 
weg al kent, 

dan vind je ze 
niet

veel mensen 
hebben aan de 
schoolpoort het 
gesprek dat ze in 

CAW zouden 
moeten hebben

niet altijd 
uitnodigend

je weet dat je de 
week erna 
hetzelfde 

verhaal nog 
eens moet doen

bij Lien is dat 
misschien wel 

zo in de 
groepspraktijk

vroeger in een 
dorp kende je 

huisarts je hele 
familie en je hele 

verhaal = 
nostalgie

het kan ook 
problematisch 

doktershoppen zijn 
om te beginnen 
rondbellen naar 

artsen

google kan je ook 
op weg zetten om 
telkens weer op 

zoek te gaan naar 
meer hulp

ik wil als vrouw 
soms graag 
een andere 

vrouw als arts

Het niet 
begrepen 

voelen 
herken ik.

`tis maar een 
beetje pijn, je 
moet er even 
doorheen`

Het is vermoeiend 
om telkens weer 
begrip te zoeken. 
Ik snap dat Lien 

zoekt.

Kan je in Nederland 
niet sneller psyhulp 
krijgen zonder dat je 

al het gevoel hebt 
dat er echt iets 

ernstigs met je is?

even je ei 
leggen is 
soms al 
genoeg

misschien leidt 
het overgaan tot 

te drastische 
aanpak soms een 

foute diagnose

moeilijk om 
mensen te vinden 

die hetzelfde 
referentiekader  

als jezelf hebben  
in de zorg

er zijn bv. ook 
heel weinig 
mannelijke 

sociaal 
assistentende stukjes- aanpak is 

herkenbaar. 
gelieerd met het 

gebrek aan gedeeld 
referentiekader met 

zorg.

wordt Lien 
goed geholpen 

voor haar 
fysieke 

problemen?

gynecologen 
moeten luisteren 

naar de patient, die 
weet het best hoe 
het voelt en wat er 
allemaal bij komt 

kijken.

voor de arts is 
het probleem 
apart, maar 

voor Lien is het 
allemaal samen.

een vrouw kan 
misschien beter 

inschatten hoe Lien 
het ervaart en wat 

de gevolgen vd 
behandeling kunnen 

zijn
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Il existe le maximum à 
facturer auprès des 
mutuelles (plafond à 

débourser puis gratuité) 
mais n'est pas connu, et ne 

s'applique que pour les 
soins remboursable

Dossier médical Global 
qui regroupe toutes les 
données des médecins, 
informatisé, mais peu 
connu des patients et 
de certains médecins

Y a t- il un barême sur les 
honoraires des médecins? 
Il y a le tarif Inami - défini 
chaque année, mais quid 

des médecins privés

Persona : Lien
Accessibilité des services sociaux- sanitaires

Toegankelijkheid van de sociale en sanitaire voorzieningen

On ne voit que les 
parties du corps 

mais pas la 
personne dans 
son ensemble

Quand on a des revenus 
suffisant, on a de bons 

médecins, si on n'a pas les 
moyens, pas accès à de 
bons spécialistes ou qui 
voient le corps dans son 

ensemble

Approche 
morcellée

connaitre 
ses droits

onperso
onlijke 
aanpak

onpersoonlijke 
aanpak

certains soins ne 
sont pas 

rembourses 
(compléments 
alimentaires 

prescrits par les 
médecins)

certains 
médicaments 

gratuits

médecine 
à 2 vitesse

fatigant de 
raconter ton 

histoire à 
chaque fois

vorming 
klantgerichtheid 
in herscholing 

voor artsen

certains 
soins ne 
sont pas 

remboursés

Un spécialiste 
a - t- il accès à 
mes données 

(DMG) ?

médecin 
fixe

vaste 
huisarts

La 
privatisation 
de la santé

la santé 
doit être 
un droit

être 
transparent 
sur les tarifs, 

avant la 
consultation

quel est la marge 
de manoeuvre du 
politique sur les 

brevets, et le prix 
des 

médicamments?

Attente pour 
les médecins 

dans le 
système public

Ce qui fonctionne bien / wat goed werkt Ce qui ne fonctionne pas bien / wat niet werkt

Questions à poser à l'expert / Vragen voor de expert Pistes de solutions / mogelijke oplossingen

PARKING

TOEGANKELIJKHEID =

Luisteren - Serieus genomen worden - op 
maat
Beschikbaar - Bereikbaar - Betaalbaar
Keuzes kunnen maken
Weten waar hulp is
Je taal kunnen spreken
Deskundigheid
Vertrouwelijkheid
Eenvoudige administratie

ACCESSIBILITE =

Ecoute - être pris au sérieux - sur mesure
Disponible - Accessible - Abordable (€)
Pouvoir faire le choix
Savoir où trouver un service/quel service
Parler sa langue
Expertise
Confiance
Simplicité administrative

niet altijd 
uitnodigend

je weet dat je de 
week erna 
hetzelfde 

verhaal nog 
eens moet doen

het kan ook 
problematisch 

doktershoppen zijn 
om te beginnen 
rondbellen naar 

artsen

mensen die 
meer netwerk 
hebben vinden 
gemakkelijker 

hun weg

Het is vermoeiend 
om telkens weer 
begrip te zoeken. 
Ik snap dat Lien 

zoekt.

de stukjes- aanpak is 
herkenbaar. 

gelieerd met het 
gebrek aan gedeeld 
referentiekader met 

zorg.

hoe kunnen 
we meer 
netwerk 
creeren?

hoe kunnen 
we het 

netwerk beter 
inzetten?

heel breed 
informatie

over "hun" patiënt
delen met andere 

dokters

bijscholing de 
juiste vragen 

stellen / moeilijke 
onderwerpen 

aansnijden

wordt Lien 
goed geholpen 

voor haar 
fysieke 

problemen?

Quel est 
l`approche 

propose dans le 
monde medicale 

pour un multi- 
problematique?
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PARKING

Rapport d'étonnement / Verrassingsverslag

Ce qui m'a été confirmé, ce que je savais déjà 
Wat mij werd bevestigd, wat ik al wist

Ce qui m'a étonné, ce que j'ai appris
Wat me verbaasde, wat ik heb geleerd

krachtlijnen 
zijn bekend 

(G)

fijn te zien 
= lichaam 

in stukjes v 
Lien

taalbarriere = 
in Vlaanderen 
hulp zoeken 
om hulp in 
eigen taal

jammer 
nu enkel 
met NL

woorden of 
termen 

vinden in FR 
is moeilijker

dat er 
zoveel 
volk is

diabetes- 
verhaal: 

verbazend

mensen die 
ik ken voelen 

zich goed 
verzorgd

is dus eigenlijk 
hetzelfde als 

overgewicht of 
covid in VS

is dat ook 
bij mentale 
problemen 

zo?

er zijn wellicht 
andere 

problemen bij 
mensen die

mentale 
problemen en 
covid = voor 

iedereen?

heel velen 
kregen de 

mental 
break niet

daarnaast 
angst om 
verder te 
werken of 
geen job

mensen die het 
minst betaald 
worden zijn 
degenen die 

hebben moeten 
verderwerken

geen autonomie 
voor velen om te 
kunnen beslissen 

om verder te 
werken


