Online congres: Mensgerichte zorg kun je leren!
Eén van de dingen waar we erg trots op zijn, is ons eerste online congres dat
plaatsvindt op vrijdag 19 maart 2021. De volgende drie thema's zullen centraal
staan: mensgerichte zorg, mensgericht onderwijs en ervaringsdeskundigheid. Het
belooft een geweldige dag te worden met interessante lezingen van o.a. Sander de
Hosson, inspirerende MAP-talks en workshops zoals "Diversiteit in de zorg" en
"Verbindende communicatie".

Je bent van harte welkom om deel te nemen! En het mooie is: iedereen is welkom!
Studenten, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en andere
geïnteresseerden die dit gedachtegoed een warm hart toe dragen. Het is mogelijk
de gehele dag of een dagdeel aan te sluiten! Geïnteresseerd? Aanmelden kan nog
tot maandag 8 maart! Voor meer informatie kijk op onze website:
www.mensachterdepatient.nl/MAPcongres.

Project Wegwijs in ervaringsdeskundigheid
Samen met zorgverzekeraar CZ zijn we het project 'Wegwijs in
Ervaringsdeskundigheid' gestart! Het project bestaat uit drie deelprojecten,
waaronder het inventariseren van projecten in Zuid-Limburg die
ervaringsdeskundigheid inzetten, het ontwikkelen van een aanbod aan vrijblijvende
workshops en onze heuse MAP-academie tot uitvoer brengen! Binnen de
academie leiden we onze ervaringsdelers op patient consultants of partner
consultants. Zij kunnen hun ervaringen met ziekte, zorg en welzijn op een
constructieve manier inzetten om zo bij zorg- en welzijnsinstellingen een
mensgerichte benadering te bevorderen! Met de enthousiaste commissie hiervoor,
de AcadeCie, zijn we hard aan de slag! Wil je meer informatie over dit project? Kijk
op onze website of stuur een mailtje naar info@mensachterdepatient.nl.

Digitale module
De coronacrisis vroeg om een digitalisering van het onderwijs, en daarom vindt de
onderwijsmodule van Mens Achter de Patiënt vanaf begin dit academisch jaar via
een digitaal platform plaats. We hebben de koppen digitaal bij elkaar gestoken en
nagedacht over een passende vorm waarbij de leereffecten van de fysieke module
bleven behouden. We zijn blij te kunnen vermelden dat onze digitale module erg
goed ontvangen wordt op de verschillende onderwijsinstellingen in Zuid-Nederland
en België! We hebben zelfs een nieuwe rol voor onze ervaringsdelers bedacht,
namelijk: de digideler. We leiden de ervaringsdelers die hier voor open staan op tot
digideler. In een driedelige training leren ze hun verhaal te pitchen, hoe feedback
te geven en hoe om te gaan met het digitale platform Zoom!

Traject Co als Coach - Zuyderland MC
In samenwerking met het Zuyderland Medisch Centrum hebben we het traject Co
als Coach ontwikkeld. Met Co als Coach zullen coassistenten middels een training
door Stichting MAP worden voorbereid om een aantal patiënten begeleiden vóór,
tijdens en na een consult. Hierdoor krijgt de coassistent meer inzicht in het
patiëntperspectief en de mens die schuilgaat achter de patiënt. De eerste pilot
heeft afgelopen oktober plaatsgevonden en deze werd erg enthousiast ontvangen.
We kijken erg uit naar de verdere uitrol hiervan!
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