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Ronald van Rheenen als initiatiefnemer van INVOLVED, een methode om informatie op de afdelingen 

nucleaire therapie en radiologie van het UMCG toegankelijk te maken voor alle leeftijden en 

kennisniveaus. 
 
Verbinden leef- & systeemwereld van zorg en welzijn 
“Het is onze missie kennis beschikbaar te maken voor iedereen op zo'n manier dat het begrijpelijk en 
toepasbaar is voor mensen van alle leeftijden en intelligentieniveaus” schrijft Ronald van Rheenen. 
Daarom wordt naast het woord, beeld gebruikt als basis om kennis over te brengen. Een samenspel dat 
per project de nodige informatie toegankelijk maakt voor iedereen. 
Het mooie van INVOLVED is dat er vanuit de systeemwereld een brug geslagen wordt naar de 
leefwereld. Niet omdat dit regel is binnen de systeemwereld, maar omdat er professionals, waaronder 
zeker Van Rheenen, zijn die buiten bestaande kaders durven te treden. Mooi ook dat dit juist ontwikkeld 
is op deze afdelingen, die vaak gezien worden als “harde” afdelingen ten opzichte van de 
“zachte“afdelingen als verpleegafdelingen.  
 
Verhogen kwaliteit van zorg/welzijn 
Kinderen en laaggeletterde volwassenen blijken beter geïnformeerd. Sterker nog: kinderen van 6 tot 8 
jaar oud konden in de voorbereiding van een onderzoek een sturende invloed hebben. Weten wat er gaat 
gebeuren, hoe dat gaat gebeuren en daar zelf een rol in te kunnen hebben, draagt ongetwijfeld bij aan de 
kwaliteit van zorg. Draagt ook ongetwijfeld bij aan de samenwerking tussen arts en patiënt (en naasten). 
 
Inspirerend voor derden 
Een van de eerste opmerkingen binnen de jury was: hiermee is er een methode ontwikkeld waarbij in de 
zorgwereld een geheel nieuwe en voor iedereen toegankelijke taal is. Daar word je blij van en allerlei 
toepassingen schieten gelijk in je gedachten. Helemaal nieuw is het gebruik van beelden niet. We kennen 
het tot nu toe vooral binnen een bepaalde groep, zoals Onderling Sterk (mensen met een verstandelijke 
beperking). INVOLVED ontstond binnen de systeemwereld, binnen het UMCG met al haar regels en 
protocollen die voor de meeste patiënten niet bekend en/of niet te volgen zijn.  
Van Rheenen is met INVOLVED inspirerend voor iedereen die vindt dat patiënten de regie moeten 
hebben en het is voor patiënten een kans om die regie te pakken. 
 
Opgenomen in beleid 
Als je materiaal wordt aanbevolen door de Nederlandse Vereniging van Nucleaire Geneeskunde en door 
de European Association of Nuclear Medici, kun je zeker spreken van opname in beleid.  
 
Overdraagbaar 
Met het Ministerie van Volksgezondheid wordt samengewerkt om het project over te dragen naar 
relevante instellingen en/of afdelingen.  
Uit onze eerste reactie “hiermee is een nieuwe taal ontwikkeld” spreekt onze waardering. Vanwege de 
gedegen aanpak en de mogelijkheid om dit over te dragen hebben we INVOLVED tot een van de twee 
winnaars benoemd. Het betrekken van patiënten bij het verder ontwikkelen van deze taal, is volgens de 
jury een voorbeeld waarbij veel voorzieningen/instellingen uit de systeemwereld samen met de leefwereld 
bruggen kunnen bouwen. Hierbij denken we niet alleen aan jongeren en laaggeletterden, maar aan 
iedereen in onze multiculturele samenleving die de taal niet voldoende machtig is om ook in de zorg de 
eigen regie te pakken/houden. 
 
Kort samengevat 
De betrokkenheid bij de situatie van patiënten en het daadwerkelijk zorgen dat zij over de juiste informatie 
beschikken om de regie in deze moeilijke materie en in vaak een moeilijke eigen situatie te pakken, is 
zeer waardevol en navolgenswaardig. Zo worden systeem- en leefwereld verbonden zodat de kwaliteit 
van zorg verhoogd wordt maar eveneens de kwaliteit van het leven van de patiënt. 
INVOLVED is wat ons betreft zonder meer een winnaar. 
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