
1

Mens achter de patiëntMens achter de patiënt
MagazineMagazine

Editie 2022 - 2023Editie 2022 - 2023  

Leef en geniet, wat 
morgen brengt weet 
niemand
Het motto van 
ervaringsdeler Marieke

Samen maken we de zorg een 
stukje beter

Docent Hogeschool Zuyd, 
Nicky Romeijn-Winthagen

een student en een ervaringsdeler 
samen aan het roer van MAP

Directie 2022-2023



2 3

Voorwoord 
Voor het academisch jaar 2021-2022 kregen wij de kans om 
samen de uitdaging aan te gaan en de directie van Stichting 
Mens Achter de Patiënt te vormen. Na een periode waarin co-
rona heel lang centraal heeft gestaan, kwam een jaar in zicht 
met meer mogelijkheden en kansen. We zijn trots op alles 
wat we dit jaar hebben mogen organiseren en uitvoeren!

Een jaar waarin we vol goede moed fysiek begonnen met 
de map modules, maar waarin we toch ook snel weer terug 
moesten schakelen naar digitaal. Toch hebben we maar liefst 
1300 studenten kennis mogen laten maken met de mens 
áchter de patiënt. We hebben er vertrouwen in dat zij de zorg 
van morgen weer een stukje mensgerichter gaan maken! We 
kunnen bovendien trots zijn op een succesvolle afronding 
van de pilot van onze MAP-academie voor ervaringsdelers, 
met ook al zicht op een tweede lichting toekomstige patient 
consultants. Veel hoogtepunten, eigenlijk teveel om op te 
noemen!

We hebben dit zeker niet alleen gedaan, en kunnen niet in 
woorden uitdrukken hoe blij we zijn met alle vrijwilligers: 
de ervaringsdelers, het uitvoerend bestuur, het stichtings-
bestuur, overige commissieleden, maar ook andere enthou-
siastelingen en koplopers die MAP een warm hart toedragen. 
Met zo’n sterke en warme mensen die de stichting draaiende 
houden, zijn we er zeker van dat we door kunnen werken 
aan waar we zo naar verlangen: mensgerichte zorg waar de 
persoon centraal kan staan! We zijn blij dat we de stichting 
dit jaar weer konden laten bloeien! 

In dit magazine kun je lezen over een groot deel van deze 
hoogtepunten. Lees meer over onze mooie stichting of maak 
kennis met wat we doen. Hopelijk word je net zo betoverd 
door de warmte van MAP als wij!  
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Onderwijsmodule
Mensgerichte zorg begint al tijdens de 
opleiding. Om studenten bewust te mak-
en van de brede impact van ziekte, biedt 
MAP verschillende modules aan. Lees 
hierover meer vanaf pagina 6.

Instagram posts
Volg ons nu ook op Instagram!

blz 6 blz 9

blz 8

blz 13

Interview Marieke
Benieuwd naar het verhaal van één van 
onze ervaringsdelers? Neem dan een 
kijkje op pagina 9 tot en met 12.

Facts & Figures
De facts & figures op pagina 13 geven 
een overzicht van onze groei.  
 
Momentopname MAP team
Deze personen zetten zich namens MAP 
dagelijks in voor de mensgerichte zorg.  

blz 18

blz 14

blz 17 blz 20

blz 23

Zuyd Hogeschool
Onderwijsinstelling Zuyd aan het woord 
over deelname van hun studenten aan 
de MAP module.

MAP academie
Onze ervaringsdelers kunnen zich bin-
nen onze stichting verder ontwikkelen 
tot patient of partner  consultants. Meer 
hierover op pagina’s 18 en 19.

De verhalen van Vayne en Kristie 
Vayne en Kristie vertellen over hun deel-
name aan de MAP module.
 
Nawoord
De directie zal voor het eerst bestaan uit 
een student en een ervaringsdeler. Op 
pagina 23 stellen ze zichzelf alvast voor.

Inhoudsopgave
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De onderwijsmodules
Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) is opgezet door studenten, voor studenten. Onze droom? Mens-
gerichte zorg door mensgericht onderwijs! Dit willen wij realiseren door (toekomstig) zorgprofessionals 
bewust te maken van de impact die ziekte of beperking kan hebben op iemands leven. Dit beogen wij te 
doen aan de hand van verschillende onderwijsmodules, waar studenten in contact komen met patiënten.
Naast het leren van waardevolle lessen van onze ervaringsdelers, leren studenten van verschillende 
achtergronden hoe ze elkaar kunnen versterken in het verlenen van de beste, interdisciplinaire, 
mensgerichte zorg. 
Wist je dat binnen MAP patiënten ervaringsdelers worden genoemd? Want het delen van 
ervaringen; daar draait het om! 

Lijkt het jou leuk om ervaringsdeler te worden? We zijn altijd op zoek naar 
mensen die hun ervaringen willen delen met toekomstig zorgprofessionals! 
Naast patiënten zijn ook mantelzorgers of ouders van een ziek kind van 
harte welkom. Neem een kijkje op onze website 
www.mensachterdepatient.nl

De MAP-module:

Bijeenkomst 1:
Tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst op de onderwijsinstelling leren 
de studenten en ervaringsdelers elkaar kennen. Er wordt ingegaan op 
hoe het nu eigenlijk gesteld is met empathie in de gezondheidszorg. 
Aan het eind van de bijeenkomst worden groepjes gevormd (2 á 3 
studenten en één ervaringsdeler)

Bijeenkomst 2:
Het groepje spreekt af op een door de ervaringsdeler gekozen locatie. 
Tijdens deze tweede bijeenkomst staat het verhaal van de ervarings-
deler centraal. De studenten leren ‘de mens achter de patiënt’ kennen.

Bijeenkomst 3:
Alle studenten en ervaringsdelers komen weer bijeen op de 
onderwijsinstelling. In deze laatste bijeenkomst staat de leerervaring 
van de student centraal. Wat hebben ze geleerd? Wat nemen ze mee in 
hun carrière als toekomstig zorgprofessional?

De CIK-module:

Naast onze reguliere module, biedt MAP 
nog een extra module aan. In deze Com- 
municatie is Kinderspel (CIK) module ligt 
de focus voornamelijk op communicatie 
met jonge ervaringsdelers en hun ouders/ 
verzorgers. 
De pilot is afgelopen academisch jaar van 
start gegaan bij geneeskundestudenten.

Eerste bijeenkomst:
(Geneeskunde)studenten maken kennis met 
communicatievaardigheden binnen de kindergeneeskunde 
en leren over het belang van vertrouwen tussen arts en 
(kind-)patiënt. Aan de hand van casussen oefenen de 
studenten hoe ze een connectie kunnen leggen met een 
kind.

Praktijkstage:
De (geneeskunde)studenten zullen ieder eenmalig op 
bezoek gaan bij een jonge ervaringsdeler en diens ouders/
verzorgers. Door middel van dit échte contact krijgen de 
studenten inzicht in wat ziekte doet met een kind en diens 
omgeving. 

Reflectiebijeenkomst:
De studenten komen weer samen in de kleinere groepen 
en bespreken hoe ze de praktijkstage ervaren hebben. Ten 
slotte wordt stilgestaan bij de geleerde lessen die ze als 
toekomstig zorgprofessionals meenemen uit de module. 

De digitale module:
Gedurende de coronacrisis hebben we onze onderwijsmodules gelukkig niet stop hoeven te zetten! 
De reguliere modules hebben we namelijk zo kunnen aanpassen, dat deze voor zowel de ervarings-
delers als de studenten online gevolgd kunnen worden.
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Instagram
Altijd op de hoogte blijven van onze 
activiteiten en ontwikkelingen? Naast 
Facebook en Linkedin zijn we nu ook 
actief op Instagram. Volg ons via 
@stichtingmap!

Diploma-uitreiking 

MAP-academie:

In november 2021 heeft 

onze allereerste lichting 

van de MAP-academie 

hun diploma mogen 

ontvangen!

Meer weten over onze 

MAP-academie? Blader 

dan door naar pagina 18.

Hoe gaat het met de 
jongens?
Stichting MAP is op-
gericht door studenten 
Sjim Romme en Matthijs 
Bosveld. Na in 2017 
een tussenjaar van hun 
opleiding te hebben 
genomen, gaven ze het 
stokje door aan de 
directie. Maar hoe gaat 
het nu na al die tijd met 
ze? 

Social sofa: Gezondheid, 
creativiteit en verandering:MAP heeft een plek gekregen op de social sofa bij 
Maastricht University! Deze mozaïekbank dient als 
startpunt voor wandelingen die studenten op de campus 
kunnen maken.

Nieuwe module 

Communicatie is 

Kinderspel?!
Dit academisch jaar 

heeft MAP een nieuwe 

onderwijsmodule 

geïntroduceerd, hele-

maal gericht op de com-

municatie met kinderen 

én ouders. Meer infor-

matie over dit nieuwe 

onderwijsprogramma 

vind je op pagina 7.

MAP tijdlijn
Op 11 mei 2022 is het 

precies 5 jaar geleden dat 

Mens Achter de Patiënt 

officieel een stichting is 

geworden. In deze post 

worden alle hoogtepunt-

en van de afgelopen jaren 

weergegeven!

Deelnemersdag
Om onze ervaringsdel-
ers te bedanken voor 
hun belangeloze inzet, 
organiseert stichting 
MAP ieder jaar een deel-
nemersdag. Afgelopen 
juni was dit een middag 
gevuld vol gezelligheid, 
prachtige muziek en 
lekker eten! Zien we jou 
de volgende keer ook? 
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Je wenst toekomstig 
zorgverleners toe dat ze 
de ruimte krijgen zo mens-
gericht mogelijk te kunnen 
werken, maar ook 
toekomstig patiënten wens 
je toe dat ze dié zorg krijgen 
die ze ook echt verdienen.

“

”

INTERVIEW Marieke
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Leuk feitje: Marieke was de 11e 
ervaringsdeler die zich inschreef, in 
oktober 2017. Ze heeft inmiddels 15 keer 
meegedaan aan de onderwijsmodule. 
Bestuursleden Auke en Maartje gingen 
met haar in gesprek over haar MS, over 
MAP, maar vooral over het delen van 
ervaringen.

Hoe heb je MAP leren kennen?
“Ik heb MAP in 2017 leren kennen via Carmen 
Goessens (oud-bestuurslid MAP). Carmen 
kende ik via mijn schilderles. Carmen vertelde 
over MAP en ik dacht ‘Oh, dat vind ik leuk!’. In 
die tijd was ik nog vrijwilliger bij een andere 
organisatie, maar ik was hier een beetje op 
uitgekeken en op zoek naar iets anders. Ik 
vind het werken met jongeren heel erg leuk, 
en al helemaal in combinatie met het geven 
van voorlichting. Deze liefde heb ik altijd al 
gehad, ik ben opgeleid tot sociaal pedagogisch 
hulpverlener, waarbij ik veel met jongeren heb 
gewerkt met diverse problematiek. Toen ik 
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hoorde over MAP wist ik dat dat vast goed bij 
me zou passen. Nadat ik in 2008 geconfron-
teerd werd met een chronische ziekte is voor 
mij een zoektocht begonnen hoe hiermee om 
te gaan en mijn leven anders in te gaan richten. 
Al deze ervaringen deel ik nu graag met die-
genen die mijn verhaal willen horen, en door 
aan MAP deel te nemen hoop ik bij te dragen 
aan het verbeteren van de toekomstige zorg.”

Hoe vaak heb je deelgenomen aan de onder-
wijsmodule van MAP?
Marieke heeft zelf geen idee hoe vaak ze mee 
heeft gedaan aan de onderwijsmodule. Auke 
uit commissie Deelnemers zoekt het even op: 
Inmiddels heeft Marieke de 15e onderwijsmod-
ule afgerond. “Ik heb zo goed als elke digitale 
ronde in het coronajaar mee gedaan, dus ik 
ben de tel kwijt geraakt”. Marieke vertelt over 
de verschillen tussen de digitale en de fysieke 
onderwijsmodule. “De digitale module was 
oké voor tijdens de coronaperiode, ik was blij 
dat het digitaal door kon gaan anders had-
den de studenten toen niets van MAP mee-
gekregen. Echter merk je wel goed hoe veel 
meer diepgang de bijeenkomsten krijgen in de 
fysieke module. Dat was wel iets wat ik miste 
in de online versie. In de fysieke module heb je 
meer dynamiek en kun je anders anticiperen 
dan via een schermpje.”

Wil je iets vertellen over jouw ziektebeeld/
ervaring?
“Ik heb sinds 2008 de diagnose Multipele 
Sclerose (MS). Een jaar na mijn hernia-operatie 
kreeg ik opnieuw tintelingen, waarmee ik terug 
ging naar de neuroloog. Het jaar daarvoor had 
ik een hernia-operatie gehad. Ik kwam terug 
bij de neuroloog. Het was erg zoeken wat deze 
klachten nu konden zijn. Ik kreeg tintelingen in 
mijn voet, welke vervolgens overgingen in de 
andere voet en omhoog trokken tot aan mijn 
borst. Als ik mezelf kneep voelde ik dat niet 
eens meer. Ik ben driemaal teruggegaan naar 
de neuroloog, maar hij stuurde me naar huis 
met het gevoel dat hij niet begreep waarom 
ik steeds terug bleef komen. Hij erkende mijn 
klachten niet. Via een second opinion kwam 
ik bij een MS-specialist, en vanaf toen stond 
de wereld op zijn kop. Blij met het idee dat 
ik niet gek was en dat, zoals Google me had 
verteld, het geen hersentumor was, maar mijn 
toekomst zag er niet rooskleurig uit. Het blije 
gevoel werd snel overspoeld door de angsten 
van niet meer kunnen lopen en werken, geen 

dwarsfluit meer kunnen spelen en het volledig 
afhankelijk worden van anderen. In het begin 
was ik erg bezig met hoe ik ervoor kon zorgen 
dat ik niet over mijn grenzen heen zou gaan. 
Ik had immers MS, dus ik moest de balans 
opnieuw uitvinden in mijn leven. Op toenmalig 
advies van zorgprofessionals nam ik rust als ik 
iets intensiefs gedaan had. Tot het moment dat 
ik een programma van het MS-fonds had gevol-
gd. Dit programma begon ’s ochtends vroeg en 
duurde tot ’s avonds laat, en duurde meerdere 
dagen. ‘Ik dacht, hoe gaat me dat lukken, dat is 
toch veel te veel’. Aan het eind van het pro-
gramma had ik alles meegedaan en besefte ik 
dat ik mezelf aan het beperken was maar niet 
wist waarom. Ik kon veel meer aan dan ik had 
gedacht. Sindsdien denk ik in uitdagingen. Ik 
ben samen met mijn brace en Nordic Walking 
stokken de Mont Ventoux helemaal opgelopen 
(21 km), terwijl ik maar 1 kilometer hoefde, 
en daar ben ik erg trots op. Hiervoor dacht ik 
dat MS zorgde voor geleidelijke achteruitgang, 
maar na deze ervaring heb ik mij gerealiseerd 
dat mijn spierkracht en dergelijke achteruit 
gingen omdat ik niks meer deed. Door weer 
actief te worden kom ik er nu nog steeds ach-
ter dat er nog meer uit te halen is door continu 
de uitdaging aan te gaan. Ik heb meermaals 
meegedaan aan de Heuvelland Vierdaagse. Tot 
nu toe gaat mij dat goed af. Zelfs mijn fysio-
therapeut vraagt inmiddels aan mij (en aan 
andere mensen in de fysiogroep); ‘Marieke, 
wat is je volgende doel? Waar gaan we nu aan 
werken/voor trainen?’ Ik heb zelfs een tijdje 
in een renclubje gezeten en inmiddels train ik 
één keer in de week bij Fitcamp Heerlen. Soms 
is het confronterend om gezonde mensen te 

Mijn motto is: ‘Leef 
en geniet, wat morgen 
brengt weet niemand’.

“
”

zien sporten. Waar zij 10 rondjes doen kan ik er 
maar eentje. Maar, ik doe het toch maar weer 
en daar ben ik blij om! Ik realiseer mij goed dat 
ik geluk heb met wat ik nog allemaal kan doen 
en ondernemen. Dit geldt lang niet voor alle MS 
patiënten.”

Het thema van het magazine is MAP bloeit/
groeit. Heeft MAP ervoor gezorgd dat jij bent 
gaan groeien?
“Ik geniet altijd van het omgaan met jongeren 
en het aan de slag gaan met groepen. Door 
deelname aan MAP heb ik dat weer kunnen 
oppakken en sta ik gelukkiger in het leven. Ik 
leer heel veel van mijn mede-ervaringsdelers, 
bijvoorbeeld de manier waarop zij vragen 
stellen, de manier waarop ze in gesprek gaan, 
hoe zij hun verhaal vertellen en welke bood-
schap zij willen meegeven in hun verhaal. Ook 
leer ik van de positieve en negatieve ervarin-
gen uit hun verhaal. Daarnaast leer ik ook veel 
van de kritische vragen van studenten en van 
hun ideeën over de zorg. Ik vind de wisselw-
erking tussen studenten van de verschillende 
opleidingen interessant, omdat er al aandacht 
besteed wordt aan de toekomstige samenwerk-
ing tussen deze disciplines. Laatst deed ik mee 
aan een brainstorm met andere ervaringsdelers 
over hoe de tweede bijeenkomst van de on-
derwijsmodule interactiever kan. Ook hier leer 
ik van, hoe kan ik studenten aan het denken 
zetten door mijn verhaal te vertellen? Wat is de 
boodschap die uit mijn verhaal komt en wat wil 
ik ze meegeven?
Ik heb ook meegedaan aan de MAP Academie. 
Hier heb ik met name geleerd om meer gevoel 
en inzicht te krijgen bij de mens achter de 
hulpverlener. Ik heb het werkveld leren kennen 
en heb veel gehad aan het sparren met arbe-
idsdeskundigen en mede-cursisten. Dit alles bij 
elkaar heeft mij geholpen om te groeien.”

Zou je het anderen aanraden om mee te 
doen aan MAP?
“Ja! Ik heb al veel mensen doorverwezen 
naar MAP. Ik hield laatst een lezing over MS bij 
Vrouwentrefpunt Maria Hoop. Achteraf kwam 
iemand naar mij toe met allerlei verhalen, 
ook over haar dochter. Ik zei: Kijk eens op de 
website van MAP. Daar komt jouw verhaal tot 
zijn recht. En misschien is het ook iets voor je 
dochter. Natuurlijk zit niet iedereen er op te 
wachten, dat hoeft ook niet, maar ik vertel het 
wel tegen iedereen die het maar wil horen. Wat 
er in mijn ziekteproces is gebeurd dat is geb-

eurd, maar andere mensen kunnen hier beter 
van worden. Daarom probeer ik het buiten 
mijzelf te delen.”

Hoe gaat het op dit moment met je?
“Het gaat nu goed. Mijn MS is heel stabiel. Ik 
ben nu zo’n zes jaar geleden gestopt met mijn 
medicatie. Ik kreeg op een gegeven moment 
last van spuitplekken en het leverde mij wein-
ig op. Ik heb geen ‘schubs’, dat zijn aanvallen 
van MS. Ik vond het wel spannend om er mee 
te stoppen, want je meet maar nooit hoe je lijf 
reageert, maar het heeft de MS niet verergerd. 
De zoektocht naar lichamelijke en geestelijke 
uitdagingen blijft. Hiermee houd ik zowel mijn 
lijf als mijn geest actief en zo gezond mogelijk. 
En ja, het overkomt ook mij nog steeds dat ik 
de grens over ben gegaan en hier de gevolgen 
van moet dragen. Deze gevolgen hebben dan 
vooral een weerslag op mijn energie. Toch 
merk ik door de jaren heen dat ik steeds mind-
er lange tijd nodig heb om te herstellen. Mijn 
motto is: ‘Leef en geniet, wat morgen brengt 
weet niemand.’”

Wat is je bijgebleven uit jouw deelname aan 
MAP? Bijvoorbeeld iets wat een andere er-
varingsdeler heeft verteld of een opmerking 
van een student?
“Ik ben mij vaak te laat bewust van de impact 
van mijn verhaal op jonge studenten. Mijn 
verhaal is voor mij gesneden koek. Soms kijk 
ik studenten aan en dan denk ik: ‘Ik moet even 
een stapje terug doen.’ Ik vind het indrukwek-
kend om te zien wat mijn verhaal bij een ander 
doet. Dat zag ik net bij jullie ook gebeuren. Dat 
vergeet ik nog weleens. Of ja vergeten is een te 
groot woord. Ik kan er nog meer uithalen als ik 
de ruimte en rust bewaar en mij ervan bewust 
ben dat het voor anderen toch wel een heftig 
verhaal is waar van alles gebeurd is. Je bent 
toch met toekomstig hulpverleners in gesprek 
en sommigen hebben nog nooit echt een 
patiënt gehoord of gezien. Het maakt indruk 
op mij wat mijn verhaal met anderen doet. Ik 
dacht ook: waarom wordt ik voor het magazine 
gevraagd? Als jullie denken dat mijn verhaal 
interessant is, dan zal het wel! Haha
Tijdens de MAP academie opleiding tot patiënt 
consultant en de MAP module hoor ik andere 
ervaringsdelers vertellen over hun aandoening 
en denk dan vaker: ‘Ik heb alleen MS hoor, voor 
de rest is er niets aan de hand en het gaat ook 
nog goed met me.’ Misschien bagatelliseer ik 
het dan teveel, want het is toch wel een diag-
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nose MS. Ik heb geluk dat het heel stabiel is. 
Geen idee hoe het zou gaan als ik ieder jaar 
zou moeten inleveren. Geen idee of ik dan op 
dezelfde manier in het leven zou kunnen staan 
en de levensvreugde er in zou kunnen houden. 
Ik heb bewondering voor mede MS-patiënten 
die bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk zijn en toch 
meegaan op een MS zeilweekend en de uitdag-
ing aangaan om ondanks beperkingen toch de 
boot in te rollen en bezig te blijven. Mooi dat 
er organisaties zijn die dat organiseren, maar 
het maakt mij ook dankbaar voor wat ik zelf 
allemaal nog kan.
Het is maar met wie je je vergelijkt. Eenieder 
heeft zijn eigen verhaal. In het begin van mijn 
diagnose was dat nog wel een uitdaging als ik 
met vriendinnen aan het praten was die het 
moeilijk hadden en zeiden: Ja maar jij hebt 
het veel erger. Nee daar gaat het niet om, dat 
bestaat naast elkaar. Waar jij nu mee zit dat is 
op dit moment voor jou heel erg. Je moet het 
kwijt en je hebt een beetje extra liefde, zorg en 
aandacht nodig. Dat staat op dat moment hele-
maal los van de strubbelingen die ik heb met 
mijn MS. Dat was wel even zoeken hoe anderen 
daar mee omgaan. 
Wat ik ook geleerd heb. Niemand weet wat 
morgen brengt. Ik weet dat ik een diagnose MS 
heb. Morgen kan ik een schub hebben en halfzi-
jdig verlamd zijn, bij wijze van. Ik kan blijven 
leven in die angst van ‘wie weet gebeurd mij 
dat’, maar ik probeer het vertrouwen te houden 
dat het wel goed komt.
Als je in angst leeft, ga je niets meer doen en 
daar heb je alleen jezelf mee.”
 Maartje: “Toch vind ik het juist mooi dat je ook 
vertelt dat het soms confronterend is en dat je 
ook moeilijke momenten hebt. Ik denk dat dat 
heel belangrijk is om studenten mee te geven. 
Soms ben ik bang dat mensen denken dat je bij 
MAP een succesverhaal moet vertellen en dat 
hoeft natuurlijk niet. Er is niet een soort eind-
punt. Er blijven moeilijke momenten en goede 
momenten. Dat is de realiteit. Het is niet zo dat 
je eerst een ziekte hebt en dan overwin je die. 
Het is een ‘ongoing process.’ Anders kan het an-
dere mensen ook afschrikken, dat ze zoveel be-
wondering hebben, je op een voetstuk plaatsen 
en denken: ‘Ik zou dat nooit kunnen.’”
Marieke: “Dat merk je natuurlijk wel. Dat komt 
ook terug uit de verslagen van studenten. Bijvo-
orbeeld ‘Mevrouw staat zo positief in het leven.’ 
En dat klopt ook. Ze schrijven niets wat niet 
waar is, maar het is inderdaad ook belangrijk 
om die andere kant van de medaille door te 

laten schemeren. Ook mijn leven is niet alleen 
positief, ik heb lang gezocht naar goede hulp. 
Over het algemeen heb ik daar een hele goede 
weg in gevonden, maar er blijven confrontaties 
zijn waar ik mee te maken krijg en waar ik mee 
moet dealen. That’s life! Daar gaat het ook om, 
dat ik dat ook kan meegeven. Dit is voor mij 
weer een leerpunt. Staat genoteerd! Zo blijf je 
altijd leren en dingen opsteken.”

MAP groeit/bloeit. We zijn nu ongeveer 5 
jaar bezig. Hoe zou je MAP graag zien in de 
komende jaren?
“Daar heb ik samen met Joyce (een ande-
re ervaringsdeler) een hele leuke pitch over 
gegeven als afsluiting van de MAP academie. 
Daar hebben we de toekomst in verwerkt. In 
de presentatie bespraken we onder andere dat 
‘patiënt consultant’ straks een reguliere functie 
is binnen organisaties zoals de gemeente en 
het UWV. Het zou mooi zijn als MAP geïnte-
greerd wordt in de samenleving. Dat iedereen 
kennis maakt met waar MAP voor staat. Je 
wenst toekomstig zorgverleners toe dat ze 
de ruimte krijgen zo mensgericht mogelijk te 
kunnen werken, maar ook toekomstig patiënt-
en wens je toe dat ze dié zorg krijgen die ze ook 
echt verdienen.
Leuk om te zien met hoeveel enthousiasme het 
MAP-team bezig is! Dat zeg ik ook als mensen 
vragen ‘Wat is MAP nu precies?’ Dan zeg ik: ‘Het 
zijn een stelletje enthousiaste jonge honden die 
zeer bedreven zijn in het uitdragen waar MAP 
voor staat. Het is een betrokken team en als 
ervaringsdeler kom je in een warm nest terecht. 
Daar krijg je zelf ook energie van!’”

Het zijn een stelletje 
enthousiaste jonge honden die 
zeer bedreven zijn in het uit-

dragen waar MAP voor staat. 

“
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FACTS AND FIGURES

50
Patiëntenorganisaties

Op de dag van vandaag hebben 
wij met maar liefst 50 patiënten-

organisaties contact 845
Belminuten
We hebben al 845 video- en 
belminuten besteed aan con-
tact met de papa’s en mama’s 
van de jonge ervaringsdelers

52
Instagram posts

- 1283Facebook volgers

342 ingeschreven 
ervaringsdelers

41

Keer ervaringen gedeeld
De ervaringsdeler die het vaakst 

heeft meegedaan, heeft al 39 keer 
zijn ervaringen gedeeld 39
Nieuwe ervaringsdelers

Dit academisch jaar zijn er 41 
nieuwe ervaringsdelers bij 

gekomen.

11
ervaringsdelers 
Ervaringsdelers die al meer dan 
20 keer hun ervaringen hebben 
gedeeld

4459 Mailtjes 
Mailtjes verzonden 
door commissie deel-
nemers 

5
Onderwijsinstellingen

De onderwijsmodule wordt uitgevoerd 
op Maastricht University, Vista College 

Maastricht én Heerlen, Zuyd Hogeschool 
Heerlen en Fontys Eindhoven 8 Runs

Dit academisch jaar hebben 8 runs 
plaatsgevonden in Zuid- Limburg 

623Afgevinkte actiepunten 
door de directie
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MOMENTOPNAME MAP team

Studie: Masterstudent Health Food Innovation Management

Leerdoel: Voordat ik bij MAP kwam, stapte ik niet snel op ‘professionals’ af vanuit de overtuiging 
‘Ik ben maar een student, dus ze nemen mij vast niet serieus’. Bij MAP heb ik geleerd dat je ook als 
student iets teweeg kan brengen en kan bereiken. Daarnaast heb ik als lid van Commissie Commu-
nicatie geleerd om een website te bouwen en onderhouden. En dat terwijl ik mijzelf altijd een beetje 
een digibeet vond ;)

Feitje:  Mijn 3-jaar oudere zus heeft mijn naam uitgekozen. 

Maartje Heijmans - 24 jaar - Commissie Communicatie
 

Jonna van der Heijden - 20 jaar - Commissie Deelnemers

Studie: Geneeskunde, jaar 2

Leerdoel: MAP leert mij zekerder in mijn schoenen te staan bij het geven van presentaties voor 
(grote) groepen, en hierbij beter uit mijn woorden te komen

Feitje:  Alles in mijn koelkast staat met het etiket naar voren of zit in een ander bakje zodat het er 
mooier uit ziet

Veerle Cobben - 21 jaar - Commissie Communicatie

Studie: Gezondheidswetenschappen richting GGZ, jaar 3 

Leerdoel: MAP helpt mij bij het leren presenteren. Hoewel dit steeds beter gaat, krijg ik binnen MAP 
veel oefening om deze vaardigheid te verbeteren

Feitje:  Toen iedereen zich tijdens de communie-video voorstelde met hun hobby’s (zoals dansen en 
voetballen), vertelde ik als 8-jarige heel overtuigend dat mijn hobby’s eten en slapen zijn. Hier is niks 
in veranderd hoor ;) 

Studie: Geneeskunde, jaar 1 

Leerdoel: Van MAP leer ik om op professionals af te durven stappen. 
Daarnaast vind ik het super leuk om me naast mijn studie in te zetten voor de mensgerichte zorg met 
een enthousiast team!

Feitje:  Ik kan urenlang candycrushen op een dag!

Byrthe Sikkema - 20 jaar - Commissie Externe Relaties

Froukje Zwinkels - 20 jaar - Commissie Externe Relaties én Commissie Communicatie is Kinderspel

Studie: Geneeskunde, jaar 3 

Leerdoel: Door MAP kom ik er steeds meer achter wat voor dokter ik wél, maar ook zeker niet wil 
worden. Door de ervaringen direct van onze ervaringsdelers te horen, leer ik wat er allemaal ver-
beterd kan worden in de gezondheidszorg. Ik besef me wat een grote uitdaging ons nog te wachten 
staat, maar ik ben heel blij dat ik deze manier al mijn steentje kan bijdragen. Mensgerichte zorg 
begint in mijn ogen ook bij jezelf!

Feitje : Als ik iets super leuk vind, koop ik het gelijk! Zo heb ik dit jaar een nieuw snowboard en surf-
plank gekocht. Je dromen achterna gaan toch?

Rhymme Dickens - 21 jaar - Commissie Communicatie is Kinderspel

Studie: Geneeskunde, jaar 3

Leerdoel: Juist op kinderleeftijd moet er aandacht worden geschonken aan het mensje achter 
de patiënt. Dit gegeven heb ik zelf als kind niet ervaren, en zie ik nog steeds dagelijks bij andere 
kinderen fout gaan. Om die reden gaan wij ons de komende jaren inzetten voor een betere zorgver-
lener-kind-ouder-communicatie. Want alleen samen kunnen we de wereld van morgen een stukje 
kindvriendelijker en mensgerichter maken!

Feitje: Ik zet mijn wekker elke dag om 5:00, zodat als ik dan wakker word, ik me besef dat ik nog 
lekker een paar uurtjes om kan draaien! En dat is toch een heerlijk gevoel!

Jolande Fissette - 66 jaar - Inschrijven van nieuwe ervaringsdelers
 

Leerdoel: Door MAP leer ik beter werken vanuit eigen regie.

Feitje: De studenten houden mij jong!

Christel Aelfers-Hendrix - 55 jaar - Commissie Externe Relaties

Leerdoel: Via MAP ga ik beter leren pitchen, zodat ik concreter en duidelijker mijn boodschap kan 
overbrengen.

Feitje: Ik word als serieus, empathisch en betrokken “bestempeld”, maar als men mij in een andere 
context leert kennen, vind men mij een spontaan, gezellig persoon die heel grappig kan zijn. Dus 
wanneer je een grappig feitje over mij te weten wil komen… laten we eens afspreken!
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Auke Verstappen - 24 jaar - Commissie Deelnemers

Studie: Geneeskunde, master jaar 5

Leerdoel: Bij MAP leer ik om voor grote groepen te spreken, om hier minder zenuwachtig en zelfverze-
kerder in te worden.

Feitje: Ik kan het hele jaar door genieten van carnavalsmuziek (en heel hard meezingen)!

Dante Mulder - 23 jaar - Directie

Studie:  Geneeskunde

Leerdoel: De gedachte het voor iedereen goed te willen doen! MAP heeft me laten inzien dat dit ge-
woonweg niet kan, maar dat je wel jezelf op een authentieke manier kan zijn, waarbij je aandacht hebt 
en aansluit bij de ander. Zo kun je in ieder geval de ander zo goed mogelijk begrijpen en je best doen zo 
weinig mogelijk fouten te maken!

Feitje: Ik kan niet leven zonder kaas!

Hélène van den Besselaar - 70 jaar - Vertrouwenspersoon en lid van de acadecie

Studie: PhD student

Leerdoel: Dat ik vanalles MOET Dat ik vanalles MAG

Feitje: Mijn passie is Argentijnse tango

Marieke Nijhuis - 23 jaar - Directie

Studie: Gezondheidswetenschappen richting Beleid, Management en Evaluatie van de Zorg

Leerdoel:  Mijn belemmerende overtuiging is dat ik zoveel mogelijk moet doen en het liefst ook nog 
zo goed mogelijk. MAP helpt mij hierbij omdat ik ervaar dat fouten maken helemaal niet erg is, als je er 
maar juist over communiceert en dat het dan vaak wel goed komt. 

Feitje: Ik ga neuriën als ik eten heel lekker vind.

Marcel Verhoeven - 50 jaar - Commissie evenementen en financiën MAP       

Leerdoel: Dat als je iets met overtuiging en passie doet je er heel veel energie uithaalt. Dat ervaar ik heel 
erg bij MAP en heeft me geleerd dat je vooral dingen moet doen waar je energie van krijgt. 

Feitje: Dat de vaatwasser altijd op een speciale manier ingeruimd moet worden. Zo moeten de messen 
altijd naar beneden staan en de lepels omhoog. Ik kan de vaatwasser helemaal opnieuw inruimen als dit 
niet zo is. 
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Stichting Mens Achter de Patiënt, een 
stichting geboren uit passie voor 
mensgerichte zorg. 
Hoe nodig is een stichting als deze? Het 
lijkt misschien overbodig in deze tijd. De 
mens hoort toch altijd centraal te staan in 
het contact met zorgverleners hoor ik je 
denken. 

En toch is deze stichting in een paar jaar 
tijd uitgegroeid tot een enorm succes. Het 
geheim hierachter? Een duurzame 
samenwerking tussen verschillende 
partijen als je het mij vraagt. Een 
samenwerking waarbij Zuyd Hogeschool 
al vanaf de start in 2017 betrokken is. Wij 
geven onze studenten belangrijke 
bagage mee voor hun toekomstige beroep 
als zorgprofessional. Met en van elkaar 
leren en samen dingen bedenken die de 
zorg beter maken. En laat dit nou net 
een van de speerpunten zijn, die binnen 
het domein Gezondheidszorg en Welzijn 
centraal staan:  Interprofessioneel leren 
en opleiden. 

Natuurlijk is er tijdens de studie veel 
aandacht voor bejegening, 
communicatie en een professionele 
houding. Hele literatuurreeksen die hier 
aan gewijd zijn en fictieve casussen ten 
overvloed. Maar niks is leerzamer dan in 

Zuyd Hogeschool biedt 8 bachelor- en 2 masteropleidingen aan op het gebied van gezondheidszorg en welzijn 
aan circa 4.000 studenten. De opleidingen zijn gevestigd in Heerlen, Sittard en Maastricht. Elke opleiding heeft 
een eigen, persoonlijke sfeer en karakter. Enthousiaste en kundige docenten met passie voor ontwikkeling van 
de student zijn bepalend voor de hoge kwaliteit en waardering. Er is veel aandacht en ruimte voor 
samenwerking, onderzoek en praktijkleren. 

Meer informatie vind je op www.zuyd.nl/zorgenwelzijn

Docent Academie voor Verpleegkunde, Zuyd Hogeschool 
Coördinator Mens achter de Patiënt module

Samen maken we de zorg een stukje beter

Nicky Romeijn-Winthagen

real life met medestudenten van 
andere opleidingen en patiënten in 
gesprek te gaan over het centrale thema 
mensgerichte zorg. 
Ervaringen die er zo toe doen. Die ene 
vraag op het juiste moment stellen, een
 luisterend oor bieden aan de patiënt. 
Iedere student kijkt natuurlijk in eerste 
instantie vanuit zijn eigen professie, maar 
wat zien we mooie dingen gebeuren 
tijdens het volgen van de module. De 
openheid en het zich kwetsbaar durven 
opstellen van patiënten zorgt in een mum 
van tijd voor een vertrouwensband binnen 
een groep. Een groep die elkaar bij de 
start vaak niet kent en met dezelfde missie 
naar buiten gaat: de beste zorg voor de 
patiënt. Ervaringen die studenten als 
beginnend zorgprofessional meenemen 
in hun loopbaan en nodig hebben in deze 
veeleisende tijd. Eigenlijk zou elke student 
van een zorgopleiding in Nederland deze 
module moeten volgen. 

Mens Achter de Patiënt, een stichting die 
wat mij betreft een lang en gelukkig 
bestaan is toegewenst. Dankbaar voor 
onze samenwerking en trots op onze 
studenten: de professionals van morgen!

Samen maken we de zorg steeds een 
stukje beter. 
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In 2021 heeft MAP, mede dankzij zorgverzekeraar CZ, de MAP-academie opgericht. Dit is een opleiding die wordt aangeboden 
aan ervaringsdelers die actief zijn bij MAP. Gedurende een periode van circa 16 weken wordt er gewerkt van ervaringen en 
ervaringskennis, die de ervaringsdelers al hebben opgedaan door hun eigen proces, naar ervaringsdeskundigheid. En die 
opgedane ervaringsdeskundigheid kan na afronding van de academie op een professionele manier worden ingezet binnen 
bijvoorbeeld zorginstellingen, gemeentes en andere organisaties in het zorg- en welzijnsdomein. Een mooie reis van kennis 
naar kunde, waarbij een ervaringseler na afronding van het opleidingstraject de titel patient consultant of partner consultant 
draagt. Alle ervaringsdelers zijn, als het programma bij hen past, in principe welkom: mensen die ziek zijn (geweest), maar ook 
partners, ouders, mantelzorgers en/of nabestaanden. Ziekte beleef je immers samen en samen kun je dan ook een schat aan 
ervaringsdeskundigheid inbrengen!
De opleiding heeft een mooi, evenwichtig curriculum en bestaat uit een drietal bouwstenen te weten:

De MAP-academie

Bouwsteen 1 “Omgaan met eigen-ziekte-ervaring c.q. zelfmanagement”
Hier doorloop je het PPeP4All programma. Dit is een zelfmanagement educatieprogramma voor patiënt-
en en hun partners/naasten waarbij je leert omgaan met de gevolgen van je ziekte.

Bouwsteen 2 “Kennis van het werkveld”
In deze bouwsteen wordt ingegaan op hoe ons zorgstelsel in Nederland nu eigenlijk werkt. Ook krijgen 
de ervaringsdelers de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een zorgprofessional en zo de opgedane 
kennis en ervaring te toetsen aan de praktijk.

Bouwsteen 3 “Persoonlijke- en specifieke vaardigheden”
Tot slot train je op diverse communicatie- en coaching vaardigheden die nodig zijn om je rol als patiënt- 
en partnerconsultant zo goed mogelijk uit te voeren.

De hele opleiding doorloop je samen met je buddy. Dat is een medestudent waarmee je persoonlijk contact houdt en bij wie 
je terecht kunt als het nodig is. Je maakt de reis als het ware samen. Er is veel ruimte voor je eigen inbreng en de opleiding 
heeft een heel praktische insteek. 
Het volgen van de academie geeft je de mogelijkheid om uit te stijgen boven je eigen ziekte- en zorgproces, of dat van je 
naaste, om op een gelijkwaardige manier met je zorgverlener of beleidsmakers te kunnen communiceren. Dit is voor ervar-
ingsdelers persoonlijk fijn om bijvoorbeeld in te kunnen zetten bij het “Samen Beslissen” in de spreekkamer van de zorg-
professional, maar het gaat verder dan dat. De opgedane ervaringsdeskundigheid kan ingezet worden bij het geven van (op 
maat gemaakte) trainingen, het (mede) verzorgen van een workshop, het houden van een pitch met ervaringsverhaal, meed-
enken in een focusgroep, meedenken over communicatie richting patiënten, themabijeenkomsten, het zijn van observator/
mystery-guest etc, etc. Natuurlijk gebeurt dit altijd in overleg met de patient- en partnerconsultant, je inzet moet immers bij 
je passen. De Stichting MAP is momenteel druk bezig met de inzetbaarheid van de patient en partner consultants. De eerste 
lichting heeft bijvoorbeeld al deelgenomen aan focusgroepen van een verzekeraar, en een ervaringsverhaal mogen delen bij 
een workshop voor de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs.
De academie is daarmee een extra tool om aan de missie van MAP te blijven werken: de zorg van morgen mensgerichter te 
maken. Hoe mooi is dat?
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Hoe zijn jullie met MAP en de MAP- 
Academie in aanraking gekomen?
Annemiek: Ik ben met MAP in aanraking gekomen 
in het Laurentius ziekenhuis. Hier werd een pre-
sentatie gegeven vanuit MAP in 2019, dit ging over 
revalidatie en re-integratie. Ze waren opzoek naar 
nieuwe ervaringsdelers. Toen dacht ik: ik kan mijn 
ervaringen gaan delen met nieuwe zorgmedew-
erkers, laten we het eens uitproberen.  Ik ben in 
aanraking gekomen met de academie door een 
bericht op facebook. 

Annemarie: Ik ben betrokken geraakt bij MAP door 
een keer aan te sluiten bij de onderwijsmodule als 
mantelzorger, omdat mijn moeder de eerste keer 
in het Engels meedeed. Ik ben toen meegegaan als 
back-up indien ze niet uit haar woorden kwam en 
ik vond het toen heel interessant. Ik heb gehoord 
van de MAP-academie via mijn moeder. Zij heeft 
mij benaderd naar aanleiding van het bericht op 
facebook omdat ik mantelzorger was, maar het ook 
met mijn studie te maken heeft. 

Hoe vonden jullie het om deel te nemen? En 
hoe was het om dit samen aan te gaan?
Annemiek: Ik vond deelname aan de academie 
anders omdat je met professionele mensen in aan-
raking komt, je krijgt een hele andere rol. Het was 
vernieuwend omdat je kennis maakt met nieuwe 
theorie en met lotgenoten. Je leert uiteindelijk de 
theorie toepassen. Je kunt nu met verschillende 
instanties in gesprek gaan zonder na te moeten 
denken van: word ik wel of niet afgekeurd, want je 
kunt je patiëntenperspectief delen. 

Annemarie: Ik vond het fijn dat je inzicht krijgt 
in waar de zorgprofessionals mee zitten en welke 
tweestrijd zij soms hebben. Daarnaast vond ik het 
voornamelijk bij bouwsteen 1 heel fijn om ook te 
horen van andere naasten wat zij hebben ervaren. 
Ik heb het met mijn moeder niet heel veel over de 
academie gehad, maar je merkte wel dat bepaalde 
dingen die ik gedurende het traject lastig vond, nu 
meer uitgesproken worden. 

Annemiek: Ik heb bijvoorbeeld geleerd van 

Annemarie hoe je het beste kan pitchen. Je krijgt 
ook meer inzicht in elkaars beeld. Dit vond ik heel 
fijn. 

Wat heeft het persoonlijk voor je 
opgeleverd?  
Annemiek: Ik vind het fijn dat ik meer kennis heb 
gekregen van andere vakgebieden. Er is nog niet 
veel in de praktijk van pas gekomen, maar dat wil 
ik wel graag. 

Annemarie: We zijn sociaal dichter naar elkaar 
toe gegroeid. Ik heb ook meer kennis gekregen, 
dit zorgt ervoor dat ik nog beter kan aansluiten bij 
mijn opleiding psychologie.  

Wat is het voornaamste dat je hebt geleerd 
tijdens de bijeenkomsten van de academie?  
Annemarie: Ik heb meer inzicht gekregen in welke 
ervaringen ‘van mij’ zijn en welke ervaringen 
meerdere naasten meemaken. Je hebt veel over-
eenkomsten maar ook verschillen, omdat het mijn 
moeder betreft en niet mijn partner. Verder heb 
ik ook meer inzicht gekregen in de zorg en ben ik 
meer te weten gekomen over de mens achter de 
zorgprofessional. 

Annemiek: Ik heb voornamelijk geleerd dat profes-
sionals ook met vragen kunnen zitten, maar deze 
vaak niet kunnen stellen omdat er weinig patiën-
tencontact is. Ze zouden eigenlijk deze vragen 
eens moeten kunnen stellen, bijvoorbeeld aan een 
patiëntenraad.

Welke boodschap wil jij als consultant over-
brengen?
Annemiek: De ervaringen van de patiënten moet-
en ook bij instellingen en instanties meegenomen 
worden. 

Annemarie: Dat je naasten niet moet vergeten. 

Annemarie (24 jaar), partner consultant 
en dochter van Annemiek
Annemiek (65 jaar), patiëntconsultant, 
en ervaringsdeler sinds maart 2019
Allebei de pilot van de MAP – Academie 
doorlopen 
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De verhalen van Vayne & Kristie
Vayne (39 jaar) is sinds 
2020 ervaringsdeler bij MAP.

Hoe ben je met MAP in aanraking 
gekomen?
In het ziekenhuis in Maastricht heb ik een nieuws-
blad ontvangen, en daar stond MAP in vermeld. Ze 
waren op zoek naar ervaringsdelers, en dat trok me 
wel! Ik zat toen midden in wat mindere zorgervarin-
gen, alleen wilde ik niet klagen over wat er allemaal 
misging. Ik neem liever ergens deel waar ik op een 
positieve manier mijn ervaringen kan inzetten. Op 
het begin vond ik dat positief brengen wel lastig, 
maar ik leer steeds beter hoe ik het kan overbren-
gen naar studenten, zodat zij er ook meer aan 
hebben. Je gaat zelf door een ontwikkelings- en 
herstelproces heen doordat je meedoet, waardoor 
je ook vanuit een ander perspectief naar je ervarin-
gen leert kijken!
 
Wat vertel je de studenten over je 
ervaringen?
Mijn voornaamste ziektebeeld waardoor ik veel 
in aanraking ben gekomen met de zorg is het 
Syndroom van Marfan. Dit is een bindweefselaan-
doening die invloed heeft op alle weefsels in het 
lichaam. Het is een progressieve ziekte, en bij 
mij heeft het geleid tot een aortadissectie, waar-
door ik een pacemaker heb en een kunstmatige 
aortaklep. Het is een lang ziektetraject geweest 
met veel onzekerheid, wat daardoor veel invloed 
heeft gehad op mij als persoon. Verder heb ik ook 
een genderstransitie gehad. Dat is natuurlijk niet 
pathologisch, maar je krijgt daardoor wel veel met 
de zorg te maken. Daar is ook nog veel winst te 
behalen! Gelukkig zijn mijn behandelaren nu heel 
respectvol naar mij. Ik hoop ook dat ik mensen die 
ik mijn verhaal vertel, inspireer en dat ze zelf meer 
uit het leven halen. Het leven is te kort om andere 
dingen te doen dan dat wat bij je past.
 

Hoe heeft MAP je geholpen te 
groeien? En hoe help jij MAP hiermee?
Ik denk dat het een wisselwerking is! Het heeft 
mij enorm doen ontplooien. Ik ben heel anders 
gaan kijken naar alle ervaringen, ook naar mijn 
eigen ziektebeeld. Het heeft me zingeving gebracht 
door weer met studenten bezig te zijn en wat om 
handen te hebben. Je voelt dat je van nut bent in 
de maatschappij! Ook door mijn deelname aan 
de MAP-academie (zie blz. 18 en 19) is mijn mind-
set veel positiever geworden. Ik ben terug open 
gebloeid en gaan kijken naar wat ik wel kan! Een 
lange tijd was ik alleen nog maar patiënt, nu ben ik 
terug aangekomen bij een stukje mens. Ik mag ook 
gewoon genieten; dat ben ik gaan inzien.
 
Wat wens je MAP toe voor de 
toekomst?
Ik hoop dat MAP nog meer mensen kan gaan 
bereiken! Juist even goed bij de mensen die al 
langer in de zorg werken. Het zou mooi zijn als 
de stichting kan groeien door het hele land, ook 
voor de ervaringsdelers. Als ik zie wat ik eraan heb 
gehad, hoop ik dat ook voor andere mensen die 
hetzelfde doormaken. 

Hoe ben je met MAP in aanraking ge-
komen?
‘Mijn huisgenootje en vriendin Maartje zit ook in het bestuur 
van MAP. Zij vertelde vaker over wat MAP precies doet en ik 
had het zelf ook wel eens voorbij zien komen op de univer-
siteit (waar ik zelf ook Gezondheidswetenschappen heb 
gestudeerd). Toen dacht ik; waarom zou ik geen ervarings-
deler kunnen worden? Ik vind jullie ideeën en gedachtegang 
heel goed. Ik wist niet of je als student ook ervaringsdeler 
kon worden, maar Maartje heeft me ervan overtuigd dat dit 
geen probleem zou zijn.’ 
 

Zou je kort iets willen vertellen over 
jouw ziektebeeld?
‘Ik heb cerebrale parese. Dat is er in verschillende vormen, 
en ik heb gelukkig een wat lichtere vorm. Ik ben 11 weken 
te vroeg geboren en in de couveusetijd heb ik twee keer een 
infectie gekregen. Hierdoor zijn mijn hersenen beschadigd, 
waardoor mijn benen niet goed aangestuurd worden. Ik 
waggel tijdens het lopen en struikel vaker. Ik kan eigenlijk 
niet traplopen zonder hulp en ben sneller vermoeid. Ik kan 
niet lang wandelen zonder ondersteuning. Het had ook 
kunnen zijn dat ik bijvoorbeeld cognitieve achterstanden 
zou hebben, maar dat is gelukkig niet zo. Soms maakt het 
dat ook wel lastig. Ik ga mee in het ‘normale’ leven, maar ik 
loop wel soms tegen dingen aan. Mensen zien wel aan me 
dat ik anders loop, maar de maatschappij is niet ingericht 
op mijn beperking. Ik ga graag uit, maar vaak moet je een 
trap op om bij de WC te komen en is er geen lift. 
Als je mij ziet zitten, zie je mijn handicap niet. Mensen 
verwachten de combinatie tussen universitair niveau en 
mijn handicap niet. Er is veel minder herkenning. Een kamer 
zoeken was ook een grote opgave. Mijn beperking is niet 
‘erg’ genoeg om voorrang te krijgen op bepaalde 
woonruimtes. Echter kan ik moeilijk traplopen, dus heel 
veel kamers vallen al af. Ik ben heel blij dat ik de lichtere 
variant van cerebrale parese heb, maar het is soms ook 
vervelend dat ik vaak net buiten de boot val, zoals met voor-
zieningen of financiële bijdragen die voor mensen met een 
zwaardere variant wel beschikbaar zijn.
Ik heb veel mensen in mijn omgeving die me helpen. Ik ken 
mijn vriendinnen al lang, dus als we langer wandelen dan 
pakken ze me automatisch bij de arm ter ondersteuning. 
Dat is heel waardevol en daar ben ik ze heel dankbaar voor. 
Zonder deze mensen was het leven minder leuk. In mijn 
opvoeding heb ik altijd geleerd om te kijken naar wat wel 
kan. Ik heb als klein kind mee gedaan aan een hardloop-
wedstrijd (al was deze maar 500 meter), waar mijn moeder 
en ik samen snel wandelden. Het was nooit zo dat iets niet 
kon, mijn ouders zochten altijd een manier om te kijken hoe 
het wel kon. Zo kan ik ook autorijden met een automaat en 
een stuurknop. Ik heb ook wat problemen met de motoriek 
van mijn handen, dus ik ben supertrots op mezelf dat ik 

mijn rijbewijs heb gehaald. Het heeft me heel veel moeite 
gekost, maar ik was zo opgelucht toen ik het had gehaald. 
Het geeft me meer onafhankelijkheid.’
 

Hoe heeft MAP je tot groeien/bloeien 
doen komen? 
‘Ik vond het heel erg leuk om mee te doen als ervarings-
deler. Het gaf me een goed gevoel om anderen bewust te 
maken van bepaalde dingen. Als je geen beperking hebt, 
denk je niet snel na over de problemen die ik tegenkom in 
de maatschappij. Ik kan anderen inzicht geven in hoe het 
is om met een beperking te leven. Mijn verhaal kan een 
opstapje zijn om na te denken over hoe het beter kan in de 
zorg. Het bracht me een soort van vreugde om iets te kun-
nen betekenen met mijn functiebeperking. Ik heb langer 
het gevoel gehad om iets te willen doen met mijn beperk-
ing, en dit is een hele mooie manier om anderen iets bij te 
brengen. Soms is het delen van mijn verhaal ook een stukje 
verwerking voor mezelf, als ik bijvoorbeeld een mindere 
dag heb. Ik voel me meer betekenisvol als ik mensen iets 
kan bijbrengen door mijn verhaal te vertellen. Het geeft me 
wel een goed gevoel. 
Tijdens de digitale module vroegen studenten aan me of 
ik even voor de webcam wilde lopen, omdat ze graag een 
beeld wilden hebben van wat mijn beperking eigenlijk 
inhoudt. Ik vond het fijn dat ze dat gewoon vroegen.’

Wat is Disability Support?
‘Ik werk vier dagen in de week bij Disability Support. Dit 
is het contactpunt voor studenten met een beperking van 
alle faculteiten van de Universiteit van Maastricht. Die 
beperking kan van alles zijn, van een fysieke beperking tot 
psychische klachten tot autisme of dyslexie. Wij gaan in 
gesprek met de student en maken een voorstel voor voor-
zieningen die diegene nodig zou hebben. Vervolgens beslist 
de examencommissie of de student deze voorzieningen 
krijgt. Ik vind het leuk om contact met deze studenten te 
hebben en iets voor hen te kunnen betekenen.’ 
 

Wat wens je MAP toe? 
‘Ik hoop dat jullie steeds meer bekendheid gaan krijgen en 
dat meer jonge ervaringsdelers zoals ik zich zullen aan-
melden. Ik vond het MAP congres heel erg leuk, dus ik hoop 
dat jullie nog meer van dit soort evenementen mogen or-
ganiseren. Ik vind jullie een heel goed initiatief! Persoonlijk 
zou ik het leuk vinden als ik vaker als ervaringsdeler mee 
zou kunnen doen.’

Het heeft mij enorm 
doen ontplooien. 
                                - VAYNE

“
”

Kristie (24 jaar) is sinds 2020 ervarings-
deler bij MAP. Ze heeft inmiddels drie keer 
meegedaan aan de onderwijsmodule.

In mijn opvoeding heb ik 
altijd geleerd om te kijken 
naar wat wel kan. 
                         - kristie ”

“
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Hè hè je bent bijna door dit magazine heen! We hopen dat je het leuk vond om terug te blikken op het 
afgelopen MAP-jaar. Nu wordt het tijd om vooruit te kijken naar volgend jaar, want ook dan zal een nieuwe 
directie het voortouw nemen van onze mooie stichting. Wat nieuw is dit jaar, is dat de directie voor het 
eerst bestaat uit een student en een ervaringsdeler! Wij zijn Froukje en Marcel en wij willen dit nawoord 
heel graag beginnen met onszelf aan jullie voor te stellen. Wij zijn het leukste duo van de stichting, kunnen 
het nu al goed vinden met elkaar en hopelijk volgend jaar alleen nog maar beter! 

Nu kunnen we nu ons zelf verder voor gaan stellen, maar het leek ons veel leuker als we elkaar aan jullie 
gaan voorstellen. Dus dit is wie wij zijn:
Marcel: “Froukje studeert geneeskunde, ze heeft net haar bachelor afgerond. Ze heeft een leuke kamer in 
Maastricht, maar komt oorspronkelijk uit Brabant. Ik ken Froukje nu twee jaar en vanaf het begin hadden 
we een goede klik met elkaar. Ze is vrolijk, spontaan en geeft me heel veel energie. Al vrij snel leek het me 
leuk om, als ik de directie zou vormen, dit met Froukje te doen. Toen afgelopen jaar de vraag kwam of ik 
komend jaar de directie zou willen vormen, was eigenlijk mijn enige eis: Froukje als mede-directielid. Het 
lijkt me leuk om deze uitdaging samen met haar aan te gaan! Helaas kan ik niet mee gaan in haar hobby’s, 
want snowboarden en surfen kan ik met mijn prothese natuurlijk niet. Gelukkig delen we een passie voor 
lekkere cappuccino’s drinken bij een van ons thuis of in het centrum van Maastricht.”

Froukje: “Nu is het mijn beurt om iets te schrijven over mijn grote vriend! Marcel is al vanaf het begin 
betrokken bij MAP als ervaringsdeler en is daarnaast actief geweest in het stichtingsbestuur. Hij is naast 
MAP nu druk bezig met het inrichten van zijn net verbouwde huis in Eijsden. Mensen vragen mij wel eens, 
waarom samenwerken met Marcel? Klopt, hij zou qua leeftijd mijn vader kunnen zijn, maar Marcel is echt 
een mensenmens! Leeftijd speelt geen rol, hij heeft zijn hart op de juiste plek! De tijd vliegt voorbij als ik 
met Marcel ben. Om deze reden kan ik niet wachten om volgend jaar zoveel tijd samen door te brengen. 
Onze gedachten zitten vaak op één lijn, we denken en doen hetzelfde en daarom weet ik dat deze samen-
werking een succes zal zijn. Alleen hoop ik dat zijn twee kinderen het ook goed vinden als ik volgend jaar 
zo vaak over de vloer kom!”

Genoeg over onszelf en terug naar MAP! Wij zouden het leuk vinden om jullie alvast een klein beetje mee 
te nemen in onze kijk op volgend academisch jaar.
In de afgelopen jaren is MAP ontzettend gegroeid in zowel studentenaantallen en ervaringsdelers, als 
activiteiten. Zo is de onderwijsmodule gegroeid in Zuid-Nederland, is de MAP-academie ontstaan, hebben 
we een digitale module ontwikkeld, is ‘Communicatie is Kinderspel?!’ bij ons bestuur aangesloten; en ga 
zo nog maar even door. Als organisatie, waarbij we veelal afhankelijk zijn van vrijwilligers en studenten, 
merken we dat bovenstaande activiteiten (én meer) een grote impact hebben op ons uitvoerend bestu-
ur. Juist omdat we heel enthousiast worden van groeien en verschillende nieuwe ideeën uitwerken, is 
een goede en duidelijke organisatiestructuur in de vergetelheid geraakt. Het lijkt ons beiden een mooie 
uitdaging om eens terug te gaan naar het begin en een meer professionelere basis te gaan ontwikkelen. 
We hopen een basis te creëren, die we daadwerkelijk kunnen gaan toepassen en dat het vanuit daar beter 
mogelijk is om MAP nog verder te laten groeien en bloeien. 

Dit is een groot deel van onze gedachten, die we nu al hebben over volgend jaar. Wij kunnen het echter 
niet alleen. We zijn ontzettend dankbaar voor de inzet van onze ervaringsdelers, die eigenlijk hét gezicht 
van MAP zijn voor niet alleen onze studenten, maar ook onderwijsinstellingen en huidige zorgprofession-
als! Heel veel van jullie kennen we, maar ook heel veel niet en dat is iets waar we aan willen gaan werken. 
Komend jaar willen we jullie in je kracht gaan zetten, omdat we geloven dat jullie kennis en expertise past 
bij ons beeld van een professionele stichting. 

Samenvattend, zitten wij nu al vol met goede ideeën voor wat wij willen gaan bereiken volgend jaar. We 
kijken ontzettend uit naar volgend jaar om samen met ons team, én samen met jullie, MAP weer een 
stapje verder te brengen en professioneler te laten worden. Wij hebben er heel veel zin in om ons hier met 
z’n tweeën (onder het genot van cappuccino) voor in te zetten. We hopen dat we ons enthousiasme al een 
klein beetje op jullie hebben kunnen overbrengen. Nog veel leuker vinden we het om dit in het echt te 
doen, daarom sluiten we af met een bedankt voor het lezen en tot snel!

Nawoord
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