Nieuws uit de vergadering van de Cliëntenraad
Wat is er onder andere besproken in de vergadering van april2021
Op zoek naar nieuwe voorzitter
De procedure voor de nieuwe voorzitter van de Clientenraad is in de eindfase gekomen.
Met een aantal sollicitanten is een gesprek gevoerd. Uit die gesprekken zijn twee
kandidaten naar voren gekomen, waar de selectiecommissie nog een tweede gesprek
gaat voeren. Daarna wordt een keus gemaakt. De door de CR gekozen kandidaat heeft
daarna nog een sollicitatiegesprek met de voorzitter van de raad van bestuur. Voor de
zomer hoopt de CR een opvolger van Irene Bruggeman te kunnen presenteren..
Consultatieronde Meerjarenplan, ‘Meer mens, minder patiënt’
De Cliëntenraad heeft het Meerjarenplan ‘Meer mens, minder patiënt”, afgerond.
Momenteel wordt met een groot aantal personen binnen het UMC Utrecht een gesprek
gehouden over de plannen van de CR. Tijdens deze consultatieronde hoopt de CR
enerzijds nuttige tips te krijgen en anderzijds draagvlak te creëren voor de plannen voor
de komende jaren. Thema’s waar met mensen binnen het ziekenhuis over gesproken
wordt, zijn:
- Dialoog met de patiënt/communicatie
- Digital Health: Data science & E-Health
- Huisvesting/Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH)
- Healthy living/preventie
- Onderwijs en onderzoek.
Tijdens de april vergadering is de voorzitter van de raad van bestuur Margriet Snijders
aangeschoven om de plannen te bespreken. Zij gaf aan veel waardering te hebben voor
de CR en de manier waarop ze met dit meerjarenplan vorm willen geven aan de
toekomstige speerpunten. In een levendige discussie zijn de verschillende thema’s met
haar besproken. Her en der worden naar aanleiding van de discussie aanpassingen
aangebracht.
Na deze consultatieronde wordt ook nog een aantal gesprekken georganiseerd met
patiënten, om het gevoel te krijgen dat de CR ook echt aan het werk gaat voor de patiënt.
Rond de zomer kan dan het definitieve meerjarenplan worden vastgesteld.
Samenwerking Alexander Monro ziekenhuis
De Cliëntenraad ondersteunt de ingeslagen weg om tot 1 regionaal borstkankercentrum
te komen. Omdat de zorginhoudelijke en organisatorische uitwerking nog ontbreekt, is
het nog te vroeg voor de CR om tot een definitief advies te komen. De Cr adviseert om in
het op te stellen plan van aanpak patiëntenparticipatie een belangrijke rol toe te delen.

