
 Vacature Longfonds Ervarings Deskundigen 

 

Heeft u Astma, COPD of een zeldzame longziekte? Denkt u een goede inhoudelijke bijdrage te 
kunnen leveren aan het zorg veld en of het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek? Dan zijn wij 
op zoek naar u! 

  

Het Longfonds wil dat iedereen die actief is in het longenveld (zoals zorginstellingen, 
patiëntenverenigingen, overheden, bedrijven, zorgverzekeraars et cetera) de ervaringen van 
longpatiënten uit de eerste hand meeneemt in zijn activiteiten en beleid. Wij willen daarmee bereiken 
dat de zorg en de preventie zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de patiënten. Het 
Longfonds krijgt regelmatig aanvragen van het ministerie, de beroepsgroepen, zorgorganisaties, etc 
naar ervaringskennis van mensen met een (chronische) longziekte en heeft hiervoor de LED 
opgericht. Ook bij interne projecten wordt gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigheid. 

 

De LED (Longfonds Ervarings Deskundigen) bestaat uit een groep vrijwilligers die deelnemen aan 
kwaliteit van zorg projecten, beleid en onderzoek als partner naast professionals, beleidsmakers en 
wetenschappers. Hierbij wordt de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten benut met als doel de 
kwaliteit van zorg te vergroten.  

 

Opdrachten kunnen van structurele aard zijn, maar ook tijdelijk en soms ad hoc, zowel binnen als 
buiten het Longfonds. Passend bij uw wensen en mogelijkheden.  

 

Voor deze groep zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. U kunt denken aan: 

- Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven projecten beoordelen en evalueren. 

- Zitting nemen in werkgroepen in ziekenhuizen en andere zorgaanbieders tijdens zorg 
verbetertrajecten. 

- Zitting nemen in cliënten raden van zorgorganisaties. 

- Als vertegenwoordiger van de patiëntengroep optreden op symposia, bijscholingsdagen, ect 
van professionals.   

- Beoordelen van wetenschappelijk onderzoek vanuit patiënten perspectief. 

 

Wat vragen wij: 

- Zelf een (zeldzame) longziekte hebben of partner/ ouder / mantelzorger zijn van iemand met 
een longziekte.  

- Ziekte overstijgend kunnen denken. 

- Goede communicatieve vaardigheden. 

- HBO / universitair werk en denkniveau hebben. 

- Bij voorkeur enige beleidsmatige ervaring bezitten. 

- In staat zijn om te reizen. 

- In bezit zijn van computer met internet en e-mail. 

- Voor het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek; goede beheersing van de Engelse taal 
(met name lezen). 

 

 

 



 

Wat bieden wij: 

- Reiskosten, WA verzekering voor vrijwilligers, gratis lidmaatschap. 

- Trainingen /bijeenkomsten ten behoeve van het vergroten van de kwaliteit inzet 
ervaringsdeskundigheid. 

- Mogelijkheid om beleidsmatige en representatieve vaardigheden verder te ontwikkelen binnen 
een professionele setting.  

- Training in gebruik van de criteriawaaier bij het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek.  

 

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Simone Ettes, Projectleider Participatie Longfonds 
(033) 43 41 283. Wilt u zich aanmelden als ervaringsdeskundige? Stuur dan uw CV samen met een 
beknopte motivatie naar simoneettes@longfonds.nl  


