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170  Summary 

The involvement of young people with a chronic condition in decisions related to health 

and social care is receiving increasing attention. After the ratification of the United Nations 

Convention on the Rights of the Child (UNCRC) in 1989, the awareness that young people 

have a right to have a say in matters that affect them accelerated. From that time onwards, 

research and innovation in the field of health and social care has increasingly been carried 

out with young people with a chronic condition, rather than solely for them. The UNCRC is 

now ratified by almost all countries in the world, with the Netherlands being among one of 

the first. 

Chapter 1 of this thesis describes the background on working together with health service 

users in research and innovation projects. This is also called Patient and Public Involvement 

(PPI). The past decades, PPI gained increasing momentum. There are several arguments for 

this. From a moral point of view, involvement in decisions that will (eventually) affect 

people's lives is a fundamental right. In addition, there is a belief that PPI will ultimately 

lead to better research and innovation projects. From an educational point of view, PPI is 

an educational and enriching experience for all involved. 

To date, most research on PPI focuses on adult health service users. Relatively little is known 

about PPI of younger health service users, such as young people with a chronic condition. 

Many questions continue to exist about the ways they can be involved in research and 

innovation projects and about the impact of their involvement. Therefore, this thesis aimed 

to answer the following questions: 

1. What developments in PPI of young people with a chronic condition can be seen 

in the existing literature over the past decades? 

2. What factors hinder or facilitate (1) the process of PPI of young people with a 

chronic condition in research and innovation projects and (2) the impact of their 

PPI? 

3. What is meaningful impact in the context of PPI of young people with a chronic 

condition in research and innovation projects, and how can this be evaluated? 

Main findings 

Chapter 2 describes the developments in the existing literature on PPI of young people 

with a chronic condition. Literature searches were conducted in the scientific databases of 

Cinahl, Embase, PsycINFO, PubMed and Scopus. Studies were included, when they 

described PPI of young people with a chronic condition, contained empirical data, were 

written in English and were published after 1990. Twenty-three studies out of 4993 initial 

hits met the inclusion criteria. The literature review showed that the attention for PPI of 

young people with a chronic condition has increased. Of the twenty-three included studies, 

fifteen were published in the last decade. Furthermore, the literature review provided 

insight into the process and impact of PPI of young people with a chronic condition. The 
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included studies showed that there are many different ways to involve young people with 

a chronic condition in research and innovation projects. Challenges were reported as well, 

such as the time that PPI costs, the lack of diversity of the young people involved and the 

changes in power relations. All studies emphasized that PPI has a positive impact, for 

example, on the quality of projects and on the people involved. Although this sounds 

promising, the literature review also showed that most studies on PPI of young people with 

a chronic condition are of low quality. Four major shortcomings were identified: (1) studies 

do not adequately report where findings come from; (2) systematic and objective methods 

are rarely used to evaluate PPI; (3) studies rarely address the perspectives of young people; 

and (4) studies seldomly build on previous research. To move the field forward and to 

address the reported challenges in PPI, it is important that future research addresses these 

shortcomings. 

Chapter 3 addresses the experiences of young people with a chronic condition with PPI 

through a panel. For three years, a youth panel was followed. This panel was a structural 

part of a program of the Dutch fund FNO, called Care and Future Prospects (Box 1). The 

aim of Care and Future Prospects was to promote the social position of young people with 

a chronic condition in the Netherlands. During the program, six focus groups with four to 

eleven panel members were conducted. The results showed that panel members took part 

in multiple projects and activities, such as assessing project applications, evaluating the 

progress of projects and organizing a political lobby. They were enthusiastic about their 

role in the panel. The structural nature of the panel enabled them to achieve personal 

growth and professionalization of their PPI. Consequently, panel members experienced an 

increasing impact on the program and separate projects, and on national politics. The main 

conclusion of this chapter was therefore that a structural form of PPI, such as a youth panel, 

is suitable to facilitate meaningful PPI of young people with a chronic condition. An 

important side note, however, is that the panel predominantly attracted young people who 

were in their twenties and highly educated and appeared to be less appealing to lower 

educated and younger people with a chronic condition. 

 

Box 1. The Care and Future Prospects program 

Chapters 3, 4 and 5 describe studies for which data were collected in the Care and Future 

Prospects program of FNO, a fund that stimulates and supports initiatives that improve 

the opportunities of vulnerable people. In the Care and Future Prospects program, FNO 

funded 45 research and innovation projects to improve the position of young people 

with a chronic condition in five areas: care, school, work, sport and personal strength. 

Output from these projects was, for example, an instrument to improve self-

management, a method to facilitate the transition to adult care and a digital platform 

EN

155855 van Schelven BNW.indd   171155855 van Schelven BNW.indd   171 05-01-2022   10:4605-01-2022   10:46



 

172  Summary 

about performing physical activity with a disability. PPI of young people with a chronic 

condition was an important element of the Care and Future Prospects program. A panel 

was set up, consisting of young people with various chronic conditions, such as 

rheumatism, diabetes and acquired brain injury. Tasks of this panel were to inform the 

program, the 45 projects hosted within the program and the national politics about the 

experiences of young people with a chronic condition and to advise on possible 

solutions. Within the program, for example, it played a significant role in the assessment 

of project applications. Project teams that received funding were formally obliged to 

involve one panel member that was assigned to them. In addition to the youth panel, 

project teams were also asked to involve individual young people with a relevant chronic 

condition. For example, projects about young people with rheumatism were asked to 

collaborate with young people with rheumatism. Project teams were allowed to decide 

for themselves – preferably in consultation with the young people – how they would 

shape the PPI in their project. 

 

In addition to the involvement of the youth panel, the Care and Future Prospects program 

stimulated the involvement of individual young people with a chronic condition in the 

separate research and innovation projects they hosted (Box 1). Chapter 4 illustrates the 

lessons learned from the PPI of these young people. Various data sources were used for 

this. All individual young people involved in a project were invited to complete a 

questionnaire. All project coordinators were asked or obliged to write project reports and 

to fill out an Involvement Matrix (a table in which the roles of young people in specific 

phases of a project can be specified). Five projects were extensively studied in a case study. 

Together, the different data sources contained information about PPI in 33 projects. For 

most projects,  information from more than one data source was available. Combining the 

findings from all data sources resulted in valuable lessons about PPI of young people with 

a chronic condition. The lessons were divided into six themes, including practicalities, 

involvement from the start, roles and responsibilities, support, flexibility and evaluation of 

process and outcomes. The lessons emphasized that meaningful PPI requires effort, time 

and resources from both young people and professionals, from start to finish. It is important 

to continuously discuss roles and responsibilities and whether they (still) align with 

everyone's wishes and needs. The chapter provides practical examples of challenges that 

young people and professionals encountered in PPI and tips on how to deal with them. 

Chapter 5 also addresses the involvement of individual young people with a chronic 

condition in the separate research and innovation projects in the Care and Future Prospects 

program (Box 1). It explored the impact of PPI on project outcomes, using quantitative 

methods. Three hypotheses were tested: to increase the impact of PPI, young people should 

(1) be provided with as much influence as possible by being involved as (co-)deciders, (2) 

be involved in as many activities as possible within a project and (3) be involved from the 
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very beginning of a project. Project coordinators filled out project reports with questions 

about PPI, i.e. to what extent were young people with a chronic condition involved, were 

they involved as co-deciders and were they involved in developing the project idea. Young 

people with a chronic condition filled out questionnaires with questions about their 

involvement, i.e. the number of PPI activities and the self-perceived importance for the 

project. They also answered questions about project outcomes. These addressed, for 

example, the extent to which a project had contributed to their self-confidence, 

independence and participation in school, work and sport. Based on these questions, an 

overarching scale for project outcomes was developed. Multilevel analyses were performed 

on the data, which concerned seventeen reports from project coordinators and 146 

questionnaires from young people with a chronic condition. None of the hypotheses were 

confirmed by the results: it did not matter for project outcomes whether or not young 

people were involved as (co-)decision makers, whether they were involved in as many 

activities as possible within a project and whether they were involved from the very 

beginning of a project. A positive relation was, however, found between self-perceived 

importance of young people for a project and the project results they experience. The 

chapter therefore suggests that organizing meaningful PPI activities is more important for 

achieving impact than the number of activities and the amount of influence provided to 

young people. 

Chapter 6 provides in-depth insight into the perspectives of young people with a chronic 

condition and researcher on meaningful impact of PPI in research. A Q methodology study 

was conducted among 20 young people and 26 researchers with experience in PPI. This 

method combines qualitative and quantitative techniques to systematically study the ways 

people think about a certain topic. Participants ranked statements about impact, based on 

their agreement with them. A table in the form of an inverted pyramid was employed, which 

allowed them to put some statements on the far right (most agree) or left (least agree) and 

many statements in the middle (neutral). Statements addressed the types of impact that 

can be achieved with PPI (e.g. “Young people gain new knowledge and skills”). In interviews, 

participants reflected on their rankings. Factor analysis was performed to identify patterns 

in the way participants ranked the statements. The interviews were used to determine and 

interpret the final factor solution. Four factors, representing four distinct perspectives on 

meaningful impact of PPI were identified: improving the quality of research, facilitating 

dialogue and understanding, achieving equality and inclusivity and doing justice to the 

rights of young people with a chronic condition. The first two perspectives were mainly 

based on rankings of researchers, the last two on those of young people. The findings also 

showed that there is a distinction between meaningful impact that young people and 

researchers actually strive for and (unexpected) secondary impact. Secondary impact 

concerns the forms of impact that do not directly contribute to the aims that young people 

and professionals had with their collaboration. The findings in this chapter have important 
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implications for measuring impact. It is important to include all perspectives in impact 

evaluations and to discuss the desired impact in advance of PPI processes. The retrieved 

perspectives can serve as an aid in discussing different viewpoints on meaningful impact 

and in formulating operational indicators for meaningful impact. 

Discussion and conclusion 

Chapter 7 is the concluding chapter, in which the main findings are addressed and reflected 

upon. It also describes practical implications and recommendations for future research. In 

this chapter, it is discussed that the scientific evidence base for PPI of young people with a 

chronic condition is of low quality. As a result, there is insufficient insight into what works 

in PPI, in which context and which form of PPI has the most impact. 

The systematic study of more than thirty research and innovation projects involving young 

people with a chronic condition provided important insights into the ways in which young 

people with a chronic condition and professionals can work together. It was found that PPI 

can take many forms. Examples are provided of young people being involved as members 

of project teams, through panels and advisory boards and through engaging sessions. 

There is not one right method. This thesis also identified some general factors that facilitate 

or hinder PPI of young people with a chronic condition. It is, for example, important that 

the roles and responsibilities of young people are clear and match their experience and 

skills. Ideally, young people and professionals determine together how they shape PPI. 

Fundamental to a successful PPI process is also that professionals take young people with 

a chronic condition seriously and act on their input. Other facilitating factors are involving 

young people from an early stage, providing them with support and making sufficient time 

and resources available. An important hindering factor in PPI is the vulnerability and difficult 

recruitment of young people with a chronic condition.  

Finally, this thesis showed that young people with a chronic condition and professionals are 

convinced that PPI leads to many forms of positive impact. However, many notions on 

impact were vague, hindsight contemplations which were not substantiated by data. An 

important way forward is for young people with a chronic condition and professionals to 

predetermine what they wish to achieve with PPI. Are they doing it to improve the quality 

of projects, to achieve more mutual understanding, to create a more inclusive society or to 

do justice to young people’s rights? A clear specification of the desired impact helps 

focusing measurements on impact that matters to those involved. It is important to realize 

that these measurements do not necessarily have to be performed using traditional, 

research methods. An increasing number of qualitative and mixed methods are now 

available that can take into account the complexities of PPI. 

 

155855 van Schelven BNW.indd   174155855 van Schelven BNW.indd   174 05-01-2022   10:4605-01-2022   10:46



 

 

 
 

 

155855 van Schelven BNW.indd   177155855 van Schelven BNW.indd   177 05-01-2022   10:4605-01-2022   10:46



 

178  Nederlandse samenvatting 

‘Je kan niet voor een doelgroep werken zonder de doelgroep te 
betrekken. Dat is de grootste fout die altijd wordt gemaakt, dat er 

over jongeren gesproken wordt en niet met ze.’ 

Dit is een uitspraak van een jonge vrouw met een chronische aandoening die zich actief 

inzet voor het welzijn van leeftijdsgenoten met een chronische aandoening. Het illustreert 

een belangrijke reden waarom het betrekken van jongeren met een chronische aandoening 

in beslissingen in de sociale en gezondheidszorg steeds meer aandacht krijgt. Na de 

ratificatie van het Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties in 1989 

nam het bewustzijn toe dat jongeren het recht hebben om inspraak te hebben in zaken die 

over hen gaan. Sindsdien worden onderzoeks- en innovatieprojecten in de zorg steeds 

vaker met jongeren met een chronische aandoening gedaan, in plaats van alleen voor hen. 

Het verdrag is nu geratificeerd in bijna alle landen in de wereld, met Nederlands als één 

van de eersten. 

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt de achtergrond van het samenwerken met 

zorggebruikers in onderzoeks- en innovatieprojecten beschreven, ook wel Patient and 
Public Involvement (PPI) genoemd. De afgelopen decennia heeft PPI om verschillende 

redenen steeds meer momentum gekregen. Vanuit moreel oogpunt is betrokkenheid bij 

beslissingen die (uiteindelijk) het leven van mensen zullen beïnvloeden een fundamenteel 

recht. Daarnaast bestaat de overtuiging dat PPI uiteindelijk tot betere onderzoeks- en 

innovatieprojecten leidt. Vanuit educatief oogpunt is PPI een leerzame en verrijkende 

ervaring voor alle betrokkenen. 

Tot op heden richt het meeste onderzoek over PPI zich op volwassen zorggebruikers. 

Relatief weinig is bekend over PPI van jonge zorggebruikers, zoals jongeren met een 

chronische aandoening. Er zijn nog veel vragen over de manieren waarop zij betrokken 

kunnen worden bij onderzoeks- en innovatieprojecten en over de impact van hun 

betrokkenheid. De volgende vragen stonden daarom centraal in het proefschrift: 

1. Welke ontwikkelingen in PPI van jongeren met een chronische aandoeningen zijn 

zichtbaar in de literatuur van de afgelopen decennia? 

2. Welke factoren belemmeren of faciliteren (1) het proces van PPI van jongeren met 

een chronische aandoening in onderzoeks- en innovatieprojecten en (2) de impact 

van hun PPI? 

3. Wat is betekenisvolle impact in de context van PPI van jongeren met een 

chronische aandoening in onderzoeks- en innovatieprojecten, en hoe kan dit 

geëvalueerd worden? 
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Belangrijkste bevindingen 

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkelingen in de bestaande literatuur over PPI van jongeren 

met een chronische aandoening. Er is naar literatuur gezocht in de wetenschappelijke 

databases van Cinahl, Embase, PsycINFO, PubMed en Scopus. Studies werden geïncludeerd, 

wanneer ze PPI van jongeren met een chronische aandoening beschreven, empirische data 

bevatten, geschreven waren in het Engels en gepubliceerd waren na 1990. De zoektocht in 

de databases leverde 4993 studies op, waarvan er 23 voldeden aan de criteria. Het 

literatuuronderzoek liet zien dat de aandacht voor PPI van jongeren met een chronische 

aandoening is toegenomen. Van de 23 geïncludeerde studies, zijn 15 in het afgelopen 

decennium gepubliceerd. Daarnaast gaf het literatuuronderzoek inzicht in de bestaande 

kennis over het proces en de impact van PPI van jongeren met een chronische aandoening. 

De geïncludeerde studies lieten zien dat jongeren met een chronische aandoening op veel 

verschillende manieren betrokken kunnen worden bij onderzoeks- en innovatieprojecten. 

Er werden ook uitdagingen gerapporteerd, zoals de tijd die PPI kost, het gebrek aan 

diversiteit van de betrokken jongeren en de veranderingen in machtsverhoudingen. Alle 

studies benadrukten dat PPI positieve impact heeft, bijvoorbeeld op de kwaliteit van 

projecten en op de betrokkenen. Hoewel dit veelbelovend klinkt, liet het 

literatuuronderzoek ook zien dat de meeste studies over PPI van jongeren met een 

chronische aandoening van lage kwaliteit zijn. Vier belangrijke tekortkomingen werden 

geïdentificeerd: (1) studies rapporteren onvoldoende waar bevindingen vandaan komen; 

(2) er worden zelden systematische en objectieve methoden toegepast om PPI te evalueren; 

(3) studies gaan zelden in op de perspectieven van jongeren; en (4) studies bouwen beperkt 

voort op eerder onderzoek. Om het veld verder te brengen en oplossingen te vinden voor 

de gerapporteerde uitdagingen in PPI, is het belangrijk dat toekomstig onderzoek deze 

tekortkomingen aanpakt. 

Hoofdstuk 3 gaat over de ervaringen van jongeren met een chronische aandoening met 

PPI via een jongerenpanel. Voor het onderzoek is drie jaar lang een jongerenpanel gevolgd 

dat structureel onderdeel was van een programma van het fonds FNO, genaamd Zorg én 

Perspectief (Box 1). Dit programma beoogde de maatschappelijke positie van jongeren met 

een chronische aandoening in Nederland te bevorderen. Tijdens de duur van Zorg én 

Perspectief zijn zes focusgroepen gehouden, waaraan steeds vier tot elf leden van het 

jongerenpanel meededen. De panelleden hadden verschillende taken, zoals het beoordelen 

van projectaanvragen in het programma, het evalueren van de voortgang van 

gehonoreerde projecten en het organiseren van een politieke lobby. Ze waren enthousiast 

over hun rol in het panel. Het structurele karakter van het panel stelde hen in staat om 

persoonlijke groei en professionalisering van hun PPI te realiseren. Panelleden merkten 

daardoor een toenemende impact op het programma, de afzonderlijke projecten en de 

landelijke politiek. De belangrijkste conclusie van dit hoofdstuk is daarom dat een 
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structurele vorm van PPI, zoals een jongerenpanel, geschikt is om betekenisvolle PPI van 

jongeren met een chronische aandoening mogelijk te maken. Een belangrijke kanttekening 

is echter dat het panel vooral uit twintigers en hoogopgeleiden bestond en minder 

aantrekkelijk leek voor lager opgeleide jongeren en tieners. 

Box 1. Het programma Zorg én Perspectief 

Hoofdstuk 3, 4 en 5 beschrijven studies waarvoor data verzameld is in het programma 

Zorg én Perspectief van FNO, een fonds dat initiatieven stimuleert en ondersteunt die 

de kansen van kwetsbare mensen vergroten. In het programma Zorg én Perspectief 

financierde FNO 45 onderzoeks- en innovatieprojecten om de positie van jongeren met 

een chronische aandoening te verbeteren op vijf terreinen: zorg, school, werk, sport en 

persoonlijke kracht. Output van deze projecten was bijvoorbeeld een instrument om 

zelfmanagement te verbeteren, een onderbouwde methode om de overgang naar 

volwassenenzorg te vergemakkelijken en een digitaal platform over sporten met een 

beperking. 

PPI van jongeren met een chronische aandoening was een belangrijk element van het 

programma Zorg én Perspectief. Een panel werd opgezet, bestaande uit jongeren met 

verschillende chronische aandoeningen, zoals reuma, diabetes en niet-aangeboren 

hersenletsel. Taken van dit panel waren om het programma, de 45 projecten binnen het 

programma en de landelijke politiek te informeren over de ervaringen van jongeren met 

chronische aandoeningen en te adviseren over mogelijke oplossingen. Zo speelde het 

binnen het programma een belangrijke rol bij de beoordeling van projectaanvragen. Aan 

elk gehonoreerd project werd een panel toegewezen dat betrokken was bij de opzet, 

uitvoering en implementatie. Daarnaast werden projecten gevraagd – en later verplicht 

– om ook individuele jongeren erbij te betrekken met een chronische aandoening die 

relevant was voor het project. Zo werd aan projecten over jongeren met reuma gevraagd 

om samen te werken met jongeren met reuma. Projectteams mochten zelf beslissen – 

liefst in overleg met de jongeren – hoe ze de PPI in hun project vorm zouden geven. 

 

Naast de betrokkenheid van het jongerenpanel, stimuleerde Zorg én Perspectief de 

betrokkenheid van individuele jongeren met een chronische aandoening bij de 

afzonderlijke onderzoeks- en innovatieprojecten die zij financierden (Box 1). Hoofdstuk 4 

beschrijft de geleerde lessen van de betrokkenheid van deze jongeren. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van verschillende databronnen. Alle individuele jongeren die betrokken waren bij 

een project werden uitgenodigd om hierover een vragenlijst in te vullen. Alle projectleiders 

werden gevraagd dan wel verplicht om projectrapportages aan te leveren en een 

Participatiematrix in te vullen (een tabel waarin men kan aangeven welke rollen jongeren 

hebben in welke fasen van een project). Daarnaast zijn vijf projecten uitgebreid bestudeerd 
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in een case study. Tezamen bevatten de verschillende databronnen informatie over PPI in 

33 projecten, waarbij voor de meeste projecten meer dan één databron beschikbaar was. 

Het combineren van de bevindingen resulteerde in waardevolle lessen over PPI van 

jongeren met een chronische aandoening. De lessen zijn onderverdeeld in zes thema's, 

waaronder praktische zaken, betrekken vanaf het begin, rollen en verantwoordelijkheden, 

ondersteuning, flexibiliteit en evaluatie van proces en resultaten. De lessen onderstrepen 

dat betekenisvolle PPI inspanning, tijd en middelen vraagt van zowel jongeren als 

professionals, van begin tot eind. Het is belangrijk om continu te overleggen over rollen en 

verantwoordelijkheden en de aansluiting bij ieders wensen en behoeften. Het hoofdstuk 

geeft praktische voorbeelden van problemen die jongeren en professionals in PPI 

tegenkwamen en hoe ze hiermee omgingen. De lessen zijn daarnaast samen met jongeren 

vertaald naar praktische tips. 

Hoofdstuk 5 gaat ook over de betrokkenheid van individuele jongeren met een chronische 

aandoening bij de afzonderlijke onderzoeks- en innovatieprojecten in Zorg én Perspectief 

(Box 1). Hierin wordt de impact van PPI op de uitkomsten van projecten onderzocht met 

behulp van kwantitatieve methoden. Drie hypotheses werden getoetst: om de impact van 

PPI te vergroten moeten jongeren (1) zo veel mogelijk invloed krijgen door betrokken te 

zijn als (mede)beslissers, (2) in zoveel mogelijk activiteiten binnen een project betrokken 

zijn en (3) betrokken zijn vanaf het eerste begin van een project. Om deze hypotheses te 

toetsen is gebruik gemaakt van projectrapportages, waarin projectleiders vragen 

beantwoordden over de mate waarin jongeren bij hun project betrokken waren, of zij 

hebben meebeslist tijdens de duur van het project en of ze waren betrokken bij de 

ontwikkeling van het projectidee. Daarnaast is gebruik gemaakt van vragenlijsten, waarin 

jongeren vragen invulden over het aantal activiteiten waarbij zij betrokken waren en de 

mate waarin zij ervaarden belangrijk te zijn voor het project. Ook beantwoordden jongeren 

vragen over projectuitkomsten. Deze gingen bijvoorbeeld over de mate waarin een project 

had bijgedragen aan hun zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en participatie in school, werk 

en sport. Op basis van deze vragen is één overkoepelende schaal voor projectuitkomsten 

ontwikkeld. Multilevelanalyses zijn uitgevoerd op de data uit zeventien rapportages van 

projectleiders en 146 vragenlijsten van jongeren. Geen van de hypotheses werd bevestigd 

door de resultaten: het maakte voor projectuitkomsten niet uit of jongeren wel of niet 

betrokken waren als (mede)beslissers, of zij in zoveel mogelijk activiteiten binnen een 

project betrokken waren en of zij betrokken waren vanaf het eerste begin van een project. 

Wel werd een positieve relatie gevonden tussen de mate waarin jongeren zichzelf belangrijk 

vonden voor een project en de projectresultaten die zij ervaren. Het hoofdstuk suggereert 

daarom dat het organiseren van betekenisvolle PPI activiteiten belangrijker is voor bet 

bereiken van impact dan het aantal activiteiten en de hoeveelheid invloed die aan jongeren 

wordt gegeven. 
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Hoofdstuk 6 geeft uitgebreid inzicht in de perspectieven van onderzoekers en jongeren 

met een chronische aandoening op betekenisvolle impact van PPI in onderzoek. Hiervoor 

is een Q methodologiestudie uitgevoerd onder 26 onderzoekers en 20 jongeren met 

ervaring in PPI. Deze methode combineert kwalitatieve en kwantitatieve technieken om 

systematisch te onderzoeken hoe mensen over een bepaald onderwerp denken. 

Deelnemers rangschikten uitspraken over impact op basis van de mate waarin hun eigen 

gevoelens en ideeën ermee overeenstemden. Dat deden ze in een tabel in de vorm van een 

omgekeerde piramide, waarbij ze enkele uitspraken aan de uiterst rechter- (meest mee 

eens) of linkerkant (minst mee eens) konden zetten en veel uitspraken in het midden 

(neutraal). Uitspraken gingen in op de soorten impact die met PPI kunnen worden 

gerealiseerd (bijvoorbeeld ‘Jongeren krijgen nieuwe kennis en vaardigheden’). In interviews 

reflecteerden deelnemers op hun rangschikkingen. Factoranalyse is uitgevoerd om 

patronen te identificeren in de manier waarop deelnemers de uitspraken hadden 

gerangschikt. De interviews zijn gebruikt om de uiteindelijke factoroplossing te bepalen en 

te interpreteren. Vier factoren, die vier verschillende perspectieven op betekenisvolle 

impact vertegenwoordigen, werden geïdentificeerd: het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderzoek, het faciliteren van een dialoog en begrip, het bereiken van gelijkheid en 

inclusiviteit en het recht doen aan de rechten van jongeren met een chronische aandoening. 

De eerste twee perspectieven zijn voornamelijk gebaseerd op rangschikkingen van 

onderzoekers, de laatste twee op die van jongeren. Daarnaast lieten de bevindingen zien 

dat er een onderscheid bestaat tussen betekenisvolle impact waar jongeren en 

onderzoekers daadwerkelijk naar streven en (onverwachtse) neveneffecten. Neveneffecten 

zijn vormen van impact die niet direct bijdragen aan de doelen die jongeren en 

professionals hadden met hun samenwerking. De bevindingen in dit hoofdstuk hebben 

belangrijke implicaties voor het meten van impact. Het is van belang om alle perspectieven 

mee te nemen in impact evaluaties en om van tevoren na te denken over de nagestreefde 

impact. De beschreven perspectieven kunnen als hulpmiddel dienen bij het bespreken van 

verschillende standpunten over betekenisvolle impact en bij het formuleren van 

operationele indicatoren voor betekenisvolle impact. 

Discussie en conclusie 

Hoofdstuk 7 is het afsluitende hoofdstuk, waarin de belangrijkste bevindingen en reflecties 

daarop worden gepresenteerd. Ook worden aanbevelingen gedaan voor de praktijk en 

toekomstig onderzoek. In het hoofdstuk wordt bediscussieerd dat de wetenschappelijke 

onderbouwing voor PPI van jongeren met een chronische aandoening van onvoldoende 

kwaliteit is. Daardoor is er onvoldoende zicht op wat werkt voor hen in PPI, in welke context 

en welke vorm van PPI het meeste impact heeft. 

De systematische studie van tientallen onderzoeks- en innovatieprojecten waarin jongeren 

met een chronische aandoening waren betrokken leverde een aantal belangrijke inzichten 
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op over de manieren waarop jongeren en professionals kunnen samenwerken. Zo blijkt dat 

verschillende vormen werken. Er worden voorbeelden gegeven van jongeren die betrokken 

zijn als lid van projectteams, via panels en adviesraden en door deelname aan 

georganiseerde sessies. Er is niet één goede manier. Dit proefschrift identificeerde ook een 

aantal algemene factoren die PPI kunnen faciliteren of belemmeren. Zo is het belangrijk dat 

de rollen en verantwoordelijkheden van jongeren duidelijk zijn en aansluiten bij hun 

ervaring en kunde. Idealiter bepalen jongeren en professionals samen hoe zij PPI 

vormgeven. Fundamenteel voor succesvolle PPI is ook dat professionals jongeren serieus 

nemen en iets doen met hun inbreng. Andere faciliterende factoren zijn het vroegtijdig 

betrekken van jongeren, het bieden van ondersteuning en het vrijmaken van voldoende tijd 

en middelen. Een belangrijke belemmerende factor voor PPI is de kwetsbaarheid en 

moeizame werving van jongeren met een chronische aandoening. 

Tot slot bleek uit dit proefschrift dat jongeren met een chronische aandoening en 

professionals overtuigd zijn dat PPI positieve impact heeft. Veel uitspraken over impact 

waren echter vage en achteraf reflecties die niet onderbouwd werden met data. Een 

belangrijke stap vooruit is dat jongeren met een chronische aandoening en professionals 

vooraf bepalen wat ze met PPI willen bereiken. Doen ze het om de kwaliteit van projecten 

te verbeteren, meer wederzijds begrip te krijgen, een meer inclusieve samenleving te 

creëren of recht te doen aan de rechten van jongeren? Een duidelijke specificatie van de 

gewenste impact helpt om metingen te richten op impact die er echt toe doet voor 

betrokkenen. Het is belangrijk om te bedenken dat deze metingen niet per definitie 

uitgevoerd hoeven te worden met behulp van traditionele, kwantitatieve 

onderzoeksmethoden. Er is een toenemend aantal kwalitatieve of gemengde methoden 

beschikbaar die rekening kunnen houden met de complexiteit van PPI. 
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