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Profielschets Patiëntenadviesraad Huisartsen Eemland 

 

Algemeen 

Een lid van de Patiëntenadviesraad heeft: 

 

- Algemene interesse in de huisartsenzorg in het adherentiegebied van Huisartsen 

Eemland; 

- De motivatie om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten/cliënten 

t.b.v. de huisartsenzorg, de avond-, nacht- en weekendzorg op de 

huisartsenposten en de zorg voor chronische ziekten (COPD, Diabetes, CVRM, 

GGZ en Kwetsbare Ouderen) in de eerste lijn te behartigen;  

- Bereidheid om circa vijf keer per jaar te vergaderen en eventueel extra 

werkzaamheden te verrichten voor de Patiëntenadviesraad; 

- Bereidheid om scholing te volgen op het gebied van inspraak; 

- Zijn of haar woonplaats in het werkgebied van Huisartsen Eemland; 

- Bekendheid met de huisartsenzorg, huisartsendienst of ketenzorg chronische 

ziekten en GGZ in de eerste lijn als patiënt, ex-patiënt, familielid / naaste van een 

patiënt of blijkend uit binding met maatschappelijke groeperingen. 

 

Vaardigheden 

Een lid van de Patiëntenadviesraad: 

 

- Kan omgaan met vertrouwelijke informatie; 

- Is vanuit het cliënten/patiëntenperspectief in staat beleidsstukken te lezen; 

- Kan zich inleven in de belangen van cliënten/patiënten, maar kan ook voldoende 

afstand nemen van individuele belangen; 

- Heeft een kritische, constructieve en open houding; 

- Is in staat tactvol, maar standvastig op te treden; 

- Kan zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken. 

 

Overige informatie 

 

- Er geldt een vacatievergoeding van € 50,00 per bijeenkomst. Dit bedrag is 

inclusief reiskosten. Over trainingen zijn nadere afspraken te maken; 

- Leden van de Patiëntenadviesraad worden op persoonlijke titel benoemd (dus 

functioneren zonder last of ruggespraak); 

- Voor de samenstelling van de Patiëntenadviesraad wordt uitgegaan van  

aanvullende kennis- en kwaliteiten bij de betrokken leden en dat het een redelijke 

afspiegeling van het cliënten/patiënten bestand betreft. Dit geldt zowel voor 

ervaringsdeskundigheid als voor de regio.  
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Meer informatie en/of aanmelden 

Zorgbelang Gelderland | Utrecht verzorgt de werving van de Patiëntenadviesraad.  

U kunt zich aanmelden met een motivatiebrief. Begin november start Zorgbelang 

Gelderland | Utrecht met de selectie van de brieven. Half november volgen de 

gesprekken. De geschikte kandidaten worden voorgedragen aan de directie van 

Huisartsen Eemland. 

 

Uw motivatiebrief voor aanmelding en vragen over de profielschets kunt u terecht bij: 

Chantal Bekker, 026 384 28 50  ChantalBekker@zorgbelanggelderland.nl 

 

De selectie en begeleiding van de Patientenadviesraad wordt verzorgd door:.  

Conny Heerdink,  026 384 28 55 connyheerdink@zorgbelanggelderland.nl  

Karin Kalthoff,  026 384 28 43 karinkalthoff@zorgbelanggelderland.nl 
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