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Wat is het?

WAAROM?

Mens Achter de Patiënt is een kort onderwijsprogramma
waarin studenten en chronisch zieken driemaal
samenkomen om ervaringen met betrekking tot zorg en
de impact van ziekte te delen. Op deze manier komen de
belevingswerelden van toekomstig zorgprofessionals en
patiënten dichter bij elkaar.

Een veelgehoorde klacht van patiënten is het gebrek aan
inleving van zorgprofessionals. Zorgverleners tonen
onvoldoende empathie en zorgmanagers kennen de
theorie achter patiëntenwelzijn, maar staan vaak te ver
van de patiënt af om in te kunnen schatten wat beleid doet
met het individu.

Een groep bestaat uit maximaal vijftien deelnemers. Deze
groep bestaat uit vijf patiënten en tien studenten. Deze
kleinschaligheid zorgt voor een vertrouwde sfeer waarin
iedereen zijn of haar verhaal kan doen.

Mens Achter de Patiënt is in het leven geroepen om
toekomstig zorgprofessionals (artsen, zorgmanagers,
fysiotherapeuten, verpleegkundigen & verzorgenden etc.)
bewuster te maken van de impact van ziekte, zodat zij
deze ervaringen in de praktijk kunnen brengen voor het
welzijn van patiënten.

Daarnaast kan er op verschillende onderwijsinstellingen
gekozen zijn om meerdere studies met elkaar te
combineren. Op deze manier komen bijvoorbeeld artsen
en verpleegkundigen in de opleiding al in contact met
elkaar, waar ze normaal gesproken pas kennis maken met
elkaar op de werkvloer.
Niet alleen studenten leren van hun deelname, ook
patiënten geven na deelname aan dat ze meer inzicht
hebben gekregen in hun ziekteproces. Daarnaast geven
sommigen ook aan dat ze zich beter kunnen verwoorden
richting hun zorgprofessional.

Mensgerichte zorg begint bij
mensgericht onderwijs!

Hé! Wist je dat
Mens Achter de Patiënt
de Student Award 2016
uitgereikt door
Maastricht University
gewonnen heeft?
Daar zijn we natuurlijk
trots op!

Op deze manier probeert Mens Achter de Patiënt de
huidige zorgwereld een stukje mensgerichter te maken!

De bijeenkomsten

Bijeenkomst één:
Zorg centraal

Bijeenkomst Twee:
Patiënt ceNtraal

Meedoen?

WIe zijn wij?

De deelnemende studenten en patiënten
leren elkaar kennen tijdens de eerste
gezamenlijke bijeenkomst. Deze sessie
wordt geleid door docenten.

Ben je na het lezen van deze brochure enthousiast geraakt
over Mens Achter de Patiënt? Mooi!
Dan hebben we ook goed nieuws voor je: Mens Achter de
Patiënt is altijd op zoek naar deelnemers!

Stichting Mens Achter de Patiënt is opgezet door Matthijs
Bosveld en Sjim Romme. Binnen hun studies
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen merkten zij
een gebrek aan aandacht voor de impact van ziekte.

Inhoudelijk wordt ingegaan op de
mensgerichtheid van de huidige
gezondheidszorg. Aan het eind van deze
bijeenkomst worden drietallen gemaakt
voor bijeenkomst twee.

Heb je een chronische ziekte? Wil je met jouw verhaal een
stem hebben in de opleiding van toekomstig
zorgprofessionals en op deze manier zorg mensgerichter
maken? Schrijf je dan in op www.mensachterdepatient.nl
Ook kun je hier lezen over de ervaringen van ouddeelnemers en het informatiefilmpje bekijken.

Daarom richtten zij, in samenwerking met Maastricht
University, Stichting Mens Achter de Patiënt op met als
doel om enerzijds toekomstig zorgprofessionals bewuster
te maken van de impact van ziekte op iemands sociaal,
mentaal en maatschappelijk welbevinden.

De drietallen, bestaande uit twee
studenten en een patiënt, maken een
afspraak op een door de patiënt
gekozen locatie.

Ben je student en wil je graag meedoen aan Mens Achter
de Patiënt? Selecteer dan jouw onderwijsinstelling op
www.mensachterdepatient.nl en schrijf je in om te leren
van patiënten!

Welke positieve ervaringen heeft de
patiënt met de zorg? Zijn er ook
negatieve ervaringen? Hoe heeft ziekte
zijn/haar leven beïnvloed?

Samen veranderen we de zorg van de toekomst!

Na bijeenkomst twee vindt er weer een
gezamenlijke bijeenkomst plaats op de
onderwijsinstelling. Tijdens deze
bijeenkomst krijgt ieder drietal de tijd
om de ervaringen uit bijeenkomst twee
te delen.
Wat neemt de student mee in zijn of

Bijeenkomst drie:
haar carrière als toekomstig
student ceNtraal zorgprofessional? Wat heeft de patiënt
geleerd?

Anderzijds biedt Mens Achter de Patiënt een podium aan
patiënten om hun verhalen te delen waardoor ze een stem
krijgen in het curriculum van de toekomstig
zorgprofessional.

Contactgegevens
Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen?
Wij zijn te bereiken via onderstaande media!
E-mailadres:
Website:
Facebook:
LinkedIn:

info@mensachterdepatient.nl
www.mensachterdepatient.nl
facebook.nl/StichtingMAP
linkedin.com/company/10965798/

