In de februari vergadering is onder andere gesproken over:
Jaaroverzicht vastgesteld
De Cliëntenraad heeft het Jaaroverzicht 2020 vastgesteld. Het overzicht begint met:
‘2020 is om meerdere reden een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Een jaar waarin het
uiterste gevergd is van de zorginstellingen en hun medewerkers in Nederland door de plots
opgetreden COVID-19 pandemie. De druk op de zorg, en dus ook op het UMC Utrecht, was
extreem hoog. We mogen ons prijzen met de hoge kwaliteit van zorg in ons land, maar
bovenal met de grote passie en betrokkenheid van de medewerkers. Met gevaar voor eigen
gezondheid stond men klaar voor de patiënt. Dit geldt ook voor de medewerkers van het
UMC Utrecht. Ook zij toonden zich van hun beste kant: gericht op de patiënt, bekwaam en
met een grote onderlinge saamhorigheid en flexibiliteit. We hebben dat als Cliëntenraad van
het UMC-Utrecht zeer gewaardeerd. Fantastisch!’
Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de genomen besluiten, de overleggen die zijn
gevoerd en de projecten waar aan deelgenomen is.
Het Jaaroverzicht 2020 is via deze link..........., in te zien.
Op zoek naar nieuwe voorzitter
Afgelopen zomer is de voorzitter van de Cliëntenraad, Irene Bruggeman, na zes jaar gestopt.
De Cliëntenraad is dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. In de vergadering is besloten dat
een werkgroepje de werving gaat voorbereiden. Dit gebeurt in nauw overleg met de
adviseurs van P@O. Zij adviseren onder andere over de advertentietekst, maar ook over de
in te zetten middelen.
Meerjarenplan, ‘Meer mens, minder patiënt’
De eerste versie van het Meerjarenplan Cliëntenraad is besproken. De Cliëntenraad heeft als
wettelijke taak de Raad van Bestuur van het ziekenhuis te adviseren over voor patiënten
belangrijke zaken, zoals kwaliteitsbeleid, samenwerking, organisatieveranderingen in de
zorg. Daarnaast stimuleert de Cliëntenraad de daadwerkelijke participatie van patiënten
zodat ideeën, en behoeften en wensen gehoord en meegewogen worden. In dit
Meerjarenplan wordt een aantal belangrijke thema’s voor de komende jaren nader
uitgewerkt, en wordt aangegeven welke rol de Cliëntenraad bij die thema’s wil spelen. Het
gaat om de volgende thema’s:
- Dialoog met de patiënt/communicatie
- Digital Health: Data science & E-Health
- Huisvesting/Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH)
- Healthy living/preventie.
In de maart vergadering wordt hier verder over gepraat

