Onderwijsmodule
Mens Achter de Patiënt
Stichting Mens Achter de Patiënt heeft een kort onderwijsprogramma ontwikkeld met als doel om de zorg van
morgen mensgerichter te maken. In samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen worden toekomstig
zorgprofessionals gekoppeld aan mensen met een chronische ziekte. We hopen hiermee bewustzijn te creëren
rond de impact die ziekte heeft op het individu en zijn of haar omgeving.
In een tijdsbestek van maximaal vier weken komen studenten en patiënten driemaal samen en delen ze
ervaringen uit. Op deze manier komen de belevingswerelden van toekomstig zorgprofessional en patiënt dichter
bij elkaar. Een groep deelnemers bestaat uit maximaal vijftien personen. Door deze kleinschalige setting wordt
een vertrouwde sfeer gewaarborgd.
We bieden deze module graag interprofessioneel aan, omdat wij het belangrijk vinden dat verschillende
zorgprofessionals leren hoe ze elkaar kunnen ondersteunen in het bieden van goede zorg.

Bijeenkomsten

Tijdens bijeenkomst één staat de zorg in zijn algemeenheid centraal. Een groep komt samen met tien
studenten (idealiter van verschillende studies) en vijf patiënten. Er wordt gediscussieerd over wat
patiënten verwachten van hun zorg. Waar missen ze steun van zorgverleners? Daarnaast wordt ook de andere
kant van het verhaal belicht: Wat vinden studenten moeilijk in hun relatie tot patiënten? Aan het einde van deze
bijeenkomst worden drietallen gevormd: twee studenten en één patiënt. Dit drietal maakt een afspraak voor de
tweede bijeenkomst.
Bijeenkomst twee vindt plaats op een door de patiënt gekozen locatie, omdat tijdens deze bijeenkomst de
ervaringen van de patiënt centraal staan. De patiënt vertelt over hoe ziekte zijn of haar leven heeft beïnvloed en
hoe hij of zij daarmee omgaat. Hoe hebben zorgverleners een positieve of negatieve rol gespeeld in hun
ziekteproces? Doordat studenten van verschillende disciplines aan één patiënt worden gekoppeld, leren
studenten niet alleen van hun patiënt, maar ook van elkaars verschillende invalshoeken.

DE ZORG CENTRAAL

DE PATIËNT centraal

DE student centraal

Tijdens de derde en laatste bijeenkomst staat de student centraal. Ieder drietal licht toe wat zij bijzonder vonden
in hun gesprek. Wat neemt de student mee als toekomstig zorgprofessional en hoe zou de zorg moeten
veranderen? Dit soort vragen komen ter sprake tijdens de laatste bijeenkomst, waar ontzettend mooie
en diverse inzichten gedeeld worden.
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