Nieuws uit de vergadering van de Cliëntenraad
Wat is er onder andere besproken in de vergadering van mei 2021
Bert Bunnik nieuwe voorzitter Cliëntenraad
De Cliëntenraad heeft unaniem besloten Bert Bunnik voor te dragen als haar nieuwe
voorzitter. De Raad van Bestuur moet dit besluit nog bekrachtigen, maar dat is een
formaliteit. Bert Bunnik wordt hiermee de opvolger van Irene Bruggeman die een jaar
geleden afscheid heeft genomen. Daarna heeft vicevoorzitter Maarten Imkamp de rol als
voorzitter vervuld. Hij zal per 1 juli terugtreden. Joop de Jager wordt dan de nieuwe
vicevoorzitter.
Bert Bunnik heeft praktisch in zijn hele loopbaan, gezondheidszorg en sport
gecombineerd. Na zijn studie medische biologie is hij gepromoveerd aan de Universiteit
van Utrecht. Hij heeft in verschillende ziekenhuizen gewerkt, onder andere als lid van de
Raad van Bestuur. Daarnaast is hij actief geweest in de hockeywereld als trainer/coach
van verschillen topteams.
Zijn kijk op de rol van de Cliëntenraad, enthousiasme en humor waren voor de CR reden
hem unaniem voor te dragen.
Consultatieronde Meerjarenplan, ‘Meer mens, minder patiënt’
De Cliëntenraad heeft het Meerjarenplan ‘Meer mens, minder patiënt”, afgerond.
Momenteel houden leden van de Cliëntenraad een consultatieronde langs een groot
aantal sleutelfunctionarissen binnen het UMC Utrecht. 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.
- Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief
De opmerkingen en suggesties die worden gedaan, worden verwerkt. 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. Na de
zomer kan dan het definitieve meerjarenplan worden vastgesteld. Het is een document
‘in beweging’, dat betekent dat, als daar aanleiding toe is, het kan worden aangepast. Dat
kan te maken hebben met nieuwe ontwikkelingen, onverwachte zaken, etc.

