MENS ACHTER
DE PATIËNT
ACADEMIE
Patient consultant
/'peɪʃənt kən'sʌltənt/
Patient consultants en/of partner consultants (syn.) zijn ervaringsdelers die de MAPacademie hebben doorlopen en zich daarmee ervaringsdeskundig kunnen noemen. Zij
kunnen hun ervaringen inzetten om zorg- en welzijnsorganisaties naar een hoger,
persoonsgerichter, niveau te tillen.
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AANLEIDIN
AANLEIDIN
AANLEIDIN
In 2013 introduceerde Koning Willem Alexander in zijn troonrede de
zogenaamde ‘Participatiesamenleving’, waarin iedereen naar vermogen
verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en diens omgeving.
Ook in de zorg wordt er steeds meer nadruk gelegd op zelfmanagement en
eigen regie. Tekenend voor deze trend is bijvoorbeeld de
hedendaagse conceptualisatie van gezondheid geformuleerd door Huber et
al. (2011): gezondheid als het vermogen zich aan te passen en eigen regie te
voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van
het leven.
Bij het bevorderen van deze ‘eigen regie’ wordt door beleidsmakers
de verantwoordelijkheid vaak bij zorgprofessionals gelegd. Van zorgverleners
wordt verwacht dat zij ‘samen beslissen’ en hun patiënten holistisch
benaderen. Enerzijds klopt het natuurlijk dat patiënten ondersteund dienen te
worden door hun zorgverleners om eigen regie te nemen in de zorg en
in bredere zin in het leven. Anderzijds dienen patiënten daadwerkelijk hun
eigen regie te nemen.
Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) geeft invulling aan de toenemende
behoefte van patiënten, zorgprofessionals, verzekeraars, onderwijs- en
zorginstellingen om de patiënt daadwerkelijk centraal te stellen door
het
organiseren
van
onderwijs
met
patiënten.
Naast
het
bestaande onderwijsprogramma gaat MAP, in samenwerking met
zorgverzekeraar CZ, ervaringsdelers opleiden tot ervaringsdeskundigen in
het kader van de MAP-academie.
Het doel van de MAP-academie? Het ontwikkelen van ervaringskennis naar
ervaringsdeskundigheid. Door middel van een opleidingstraject op maat
bieden we ervaringsdelers handvatten om hun ervaringsdeskundigheid
kundig en op een professionele manier in te zetten bij zorginstellingen,
gemeentes en andere organisaties in het zorg- en welzijnsdomein.
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Van kennis naar
kunde
Informele zorg bestaat traditioneel gezien uit
vrijwilligerswerk en mantelzorg. Geïnspireerd op het Duitse
model is daarbij recentelijk zelfhulp aan toegevoegd. Zelfhulp
bestaat uit drie opbouwende onderdelen: ervaringen,
ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.
1. Ervaringen
Mensen die ziek zijn (geweest) hebben ervaring op het
gebied van ziekte, zorg en verminderd welzijn. Het delen van
deze ervaringen werkt helend op mentaal vlak en zorgt bij
anderen voor herkenning. Deze vorm van zelfhulp kan ook
beschreven worden als lotgenotencontact;
2. Ervaringskennis
Naarmate het ziekteproces vordert, ontwikkelen mensen
vaardigheden in het omgaan met de ziekte, het leiden van
een betekenisvol leven en nemen zij meer regie in hun zorg
en welzijn. Met deze kennis kunnen zij anderen helpen.
Binnen de onderwijsmodule zetten ‘ervaringsdelers’
hun ervaringskennis ook in om studenten te leren hoe zij zich
in hun latere werk persoonsgerichte zorg kunnen leveren;
3. Ervaringsdeskundigheid
Sommige mensen leren zo veel van het leven met een ziekte,
dat zij hun eigen ziekteproces kunnen overstijgen en hun
persoonlijke ervaringen op een constructieve manier kunnen
inzetten. Hierdoor kunnen op instellings- of systeemniveau
meedenken met professionals over hoe zorg georganiseerd
en uitgevoerd dient te worden. Daar waar ervaringskennis
opgebouwd wordt door iedereen die ervaringen heeft, is niet
iedereen direct ervaringsdeskundig.
Wanneer je het opleidingstraject van de MAP-academie
afgerond hebt, draag je de titel patient consultant of partner
consultant. Iedereen die ervaring heeft met zorg, ziekte
en/of verminderd welzijn is welkom bij de Mens Achter de
Patiënt-academie: ziekte beleef je immers samen (denk
hierbij specifiek aan partners, ouders, mantelzorgers en
/of nabestaanden). Er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen
geestelijkeof
algemene
(lichamelijke)
gezondheidszorg.
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Het beoogde
curriculum
PATIENT CONSULTANT OF
PARTNER CONSULTANT
WORDEN WE SAMEN.
We begeleiden je en bouwen
samen aan jouw professionele
en persoonlijke ontwikkeling.

Samen met ervaringsdeskundigen en professionals uit
het werkveld heeft Stichting Mens Achter de Patiënt een
curriculum samengesteld. Door het volgen van het curriculum
ontwikkel je je tot patient consultant of partner consultant, die
een bijdrage levert aan de realisatie van persoonsgerichte
zorg. Het curriculum bestaat uit drie bouwstenen, te weten:
Omgaan met eigen ziekte-ervaring;
Kennis van het werkveld;
Persoonlijke- en specifieke vaardigheden.
Terwijl je de verschillende bouwstenen doorloopt, wordt je
begeleid door een zogenaamde buddy. Met hem of haar
houd je persoonlijk contact en je kunt er terecht wanneer je
het nodig hebt. Op de volgende pagina's wordt het doel en
de inhoud van iedere bouwsteen toegelicht.

Het beoogde

curriculum van de
MAP-academie

Persoonlijke begeleiding

Contact met je buddy vormt de
basis en rode draad

Toepassing bij opdrachtgever
Aan de slag als patient- of partner
consultant!

Bouwsteen 3

Ontwikkeling van persoonlijkeen professionele vaardigheden

Bouwsteen 1

8-weekse zelfmanagementcursus:
Omgaan met eigen ziekte-ervaring

Bouwsteen 2

Kennis van het werkveld aan de
hand van masterclasses
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BOUWSTEEN
NUMMER ÉÉN:
OMGAAN MET
ZIEKTE-ERVARING
"Het geluk van het leven hangt af van de kwaliteit van gedachten"
- Marcus Aurelius

Bouwsteen 1

8-weekse zelfmanagementcursus:
Omgaan met eigen ziekte-ervaring

Gebaseerd op het zogenaamde PPEP4ALLprogramma, start de MAP-academie met een achtweekse
zelfmanagementcursus. De basis wordt gevormd door Patiënt
en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten
(PPEP4ALL) en is een zelfmanagement educatieprogramma
voor mensen met een (chronische) ziekte (hierna: patiënten),
en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger (hierna: partner).
Het doel is om zowel de persoon met de chronische
aandoening als ook zijn of haar partner, handvatten te bieden
die hen in staat stellen de psychische en psychosociale
gevolgen, waar vrijwel iedere (chronisch) zieke en zijn/haar
naasten mee te maken krijgen, goed te managen en
daardoor de kwaliteit van hun leven positief te beïnvloeden.
De focus ligt op mogelijkheden in plaats van beperkingen. De
focus ligt op acceptatie en de focus ligt op het bevorderen
van de autonomie en zelfredzaamheid van zowel de patiënt
als de partner.
In een achtweeks programma doorlopen patiënten en
partners afzonderlijk van elkaar een wetenschappelijk
gevalideerd zelfmanagement educatieprogramma, bestaande
uit acht sessies van anderhalf uur aan de hand van
verschillende thema's.
Het doel van bouwsteen één is om de beleefde ziekteervaringen actief om te zetten in ervaringskennis, als basis
voor de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast
hopen we dat het doorlopen van bouwsteen één bijdraagt
aan de ervaren kwaliteit van leven.
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BOUWSTEEN
NUMMER TWEE:
KENNIS VAN HET
WERKVELD
"'Tijd is geld', maar ook: 'Goede zorg is de tijd nemen'"
- Loesje

Bouwsteen 2

Kennis van het werkveld
aan de hand van
masterclasses

Met de tweede bouwsteen wordt voortgebouwd op de
persoonlijke fundering die gelegd is bij bouwsteen één. Als
onderdeel van de tweede bouwsteen wordt aandacht besteed
aan de bedoeling van ons zorgstelsel, de vormen van zorg, de
spelers in het zorgdomein en het juridisch- en financieel kader
waarbinnen de zorg zich afspeelt.
In drie sessies zal gekeken worden welke ervaringskennis de
deelnemers aan de MAP-academie bezitten en in welke
context zij deze het beste toe kunnen passen. In de eerste
sessie wordt een inleiding gegeven over de belangrijkste
informatie en wetten binnen de zorg. Daarna wordt in
samenspraak met andere deelnemers geïnventariseerd welke
kennis ze al bezitten over de verschillende vormen van
zorg. Aansluitend bij de wens en ervaringen van de
individuele deelnemers, wordt iedere deelnemer in staat
gesteld om zich in te schrijven voor één of
meerdere verdiepende workshops over de verschillende
domeinen in de zorg en bijbehorende stelselwet(ten) en hun
geldstromen, te weten:
Cure;
Care;
GGZ;
Participatie.
Op deze manier wordt de ervaringskennis die de deelnemers
bezitten verder uitgebouwd met kennis over het werkveld.
In een derde, afsluitende sessie wordt getracht de
kennishiaten aan te vullen en verschaffen we inzicht in de
dagelijkse praktijk van de uitvoerders van de verschillende
domeinen. Samen met de deelnemers zal worden gekeken
welke trends zich afspelen binnen de gezondheidszorg, opdat
deze kennis op een adequate en toekomstbestendige manier
ingezet kan worden bij zorginstellingen, gemeentes en
andere organisaties in het zorg- en welzijnsdomein.
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BOUWSTEEN
NUMMER DRIE:
ONTWIKKELING VAN
VAARDIGHEDEN
"Ook met stenen die jouw weg versperren, kun je iets
moois bouwen" - Goethe

In de laatste en afsluitende bouwsteen van de MAPacademie besteden we aandacht aan persoonlijke en
professionele vaardigheden die nodig zijn om je rol als patient
consultant of partner consultant zo goed mogelijk uit te voeren.

Bouwsteen 3

Ontwikkeling van persoonlijkeen professionele
vaardigheden

Persoonlijke vaardigheden omvatten bijvoorbeeld je eigen
doelen formuleren, (zelf)compassie-, communicatie- en
coachingsvaardigheden. Deze handvatten helpen je bij je
zelfreflectie en helpen bij het ondersteunen van anderen in het
veranderproces.
Professionele vaardigheden omvatten bijvoorbeeld het geven
van een presentatie, de vormgeving hiervan en een introductie
in het opzetten en doorlopen van een zogenaamde patient
journey, waarbij we het gehele proces voor patiënten in kaart
brengen.
Ook wordt in de laatste bouwsteen aandacht besteed aan hoe
een consulting traject eruit kan komen te zien vanuit een 'Mens
Achter de Patiënt'-oogpunt. Denk hierbij aan:
Definiëren en verkennen van vraag- en doelstellingen;
Verzameling en analyse van benodigde data;
Opstellen van advieslijnen.
Met de ervaringen van de eerste lichting patient consultants en
partner consultants op zak zijn we erop gebrand om deze
uitvoer van de MAP-academie tot een nog groter succes te
brengen. Er zullen altijd dingen zijn die beter kunnen of
moeten, en we hopen dan ook altijd op jullie opbouwende
feedback: Samen verbeteren we de MAP-academie!
Samen bouwen we niet alleen aan de beste versie van de
MAP-academie, maar ook aan een persoonsgericht
zorgstelsel. Behoor jij straks tot de volgende lichting patient
consultants of partner consultants van Stichting Mens Achter
de Patiënt? We horen graag van je!
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G EÏ N T ERE SS EE RD? MAIL NAA R
a ca d e mi e @me n sa ch te r d e p a ti e n t.n l
O F KI J K O P
me n s a ch t e r d e p a t i e n t. n l/e r va r i n g sd e sku n d i g h e i d

Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) zet zich in voor mensgerichte zorg.
Dat doet zij door (toekomstig) gezondhoudkundigen te laten leren van mensen met
ervaringen met zorg en ziekte, de ervaringsdelers.

De Mens Achter de
Patiënt Academie
Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) zet zich in voor mensgerichte zorg, door
(toekomstig) zorgprofessionals te laten leren van de ervaringen van onze
ervaringsdelers, mensen die ervaring hebben met ziekte, zorg en welzijn. Al vrij snel
leerden we dat ook de ervaringsdelers baat hebben bij deelname. Om ervaringsdelers
wat terug te geven zijn we samen met het CZ gestart met het project Wegwijs In
Ervaringsdeskundigheid. Eén onderdeel hiervan is het oprichten van onze eigen
MAP-academie, waarbij we ervaringsdelers de kans geven zich te ontwikkelen tot
patient consultant of partner consultant.
Mensen die ziek zijn (geweest) hebben ervaring op het gebied van zorg, ziekte en
welzijn. Als ervaringsdeler heb je ervaringskennis, die wordt ingezet om studenten te
helpen hoe ze persoonsgericht kunnen handelen. Met de MAP-academie willen we
mensen ontwikkelen om hun eigen ziekteproces te overstijgen en hun persoonlijke
ervaringen op een constructieve manier kunnen inzetten bij zorginstellingen of
gemeenten. Hieronder geven we je inzicht in de bouwstenen.
Behoor jij straks tot de eerste lichting patient consultants of partner consultants van Stichting Mens Achter de Patiënt?
We horen graag van je op academie@mensachterdepatient.nl!

Omgaan met ziekte-ervaring

Bouwsteen 1

Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (PPEP4ALL) is een
zelfmanagement educatieprogramma voor mensen met een (chronische) ziekte en/of zijn of haar
‘partner’/mantelzorger. Het PPEP4ALL beoogt zowel de persoon met de chronische aandoening als
ook zijn of haar partner, handvatten te bieden die hen in staat stellen de psychische en psychosociale
gevolgen goed te managen en daardoor de kwaliteit van hun leven positief te beïnvloeden. Het doel
van bouwsteen één is om de beleefde ziekte-ervaringen actief om te zetten in ervaringskennis, als
basis voor de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Voor meer achtergrondinformatie zie:
www.ppep4all.nl

Kennis van het werkveld
Met de tweede bouwsteen wordt voortgebouwd op de persoonlijke fundering die gelegd is bij
bouwsteen één. Als onderdeel van de tweede bouwsteen wordt aandacht besteed aan de bedoeling
van ons zorgstelsel, de vormen van zorg, de spelers in het zorgdomein en het juridisch- en financieel
kader waarbinnen de zorg zich afspeelt. In drie sessies zal gekeken worden welke ervaringskennis de
deelnemers aan de MAP-academie bezitten en in welke context zij deze het beste toe kunnen passen.
Aansluitend bij de wens en ervaringen van de individuele deelnemers, wordt iedere deelnemer in staat
gesteld om zich in te schrijven voor verdiepende workshops over de verschillende domeinen in de
zorg en bijbehorende stelselwet(ten) en hun geldstromen.

Bouwsteen 2

Ontwikkeling van vaardigheden

Bouwsteen 3

In de laatste en afsluitende bouwsteen van de MAP-academie besteden we aandacht aan
persoonlijke en professionele vaardigheden die nodig zijn om je rol als patient consultant of partner
consultant zo goed mogelijk uit te voeren. Persoonlijke vaardigheden omvatten bijvoorbeeld je eigen
doelen formuleren, (zelf)compassie-, communicatie- en coachingsvaardigheden. Deze handvatten
helpen je bij je zelfreflectie en helpen bij het ondersteunen van anderen in het
veranderproces. Professionele vaardigheden omvatten bijvoorbeeld het geven van een presentatie,
de vormgeving hiervan en een training in het opzetten en doorlopen van een zogenaamde patient
journey, waarbij we het gehele proces voor patiënten in kaart brengen.

