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Patiëntvertegenwoordiging via de Patiëntenadviesraad 

 

Doelstelling Patiëntenadviesraad  
 

Er voor zorgdragen dat het patiëntenperspectief structureel wordt ingebed, geëvalueerd en 

meegenomen wordt bij beleidsontwikkelingen en beslissingen binnen Huisartsen Eemland.  

Dit zodat Huisartsen Eemland geïntegreerde en persoonsgerichte zorg kan leveren aan haar 

huidige en toekomstige patiënten.  

 

Samenstelling  
 

De Patiëntenadviesraad bestaat bij voorkeur uit tenminste zeven leden.  

De leden van de Patiëntenadviesraad hebben affiniteit met de eerstelijnszorg en zijn in staat 

om vanuit patiëntenperspectief (beleid)stukken te lezen en zich hierover een visie te vormen 

en te adviseren. Hun houding is proactief.  

De taak van ondersteuner wordt vervuld door een projectleider van Zorgbelang Gelderland | 

Utrecht. De ondersteuner zorgt er ook voor dat landelijke en lokale ontwikkelingen op het 

gebied van eerstelijnszorg en relevante wetgeving worden gemonitord en ingebracht in het 

overleg van de raad met de bestuurder. 

 

Medezeggenschap, op welk niveau. 
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Informeren: de leden van de Patiëntenadviesraad zijn tijdig en volledig geïnformeerd over 

onderwerpen/thema’s waar Huisartsen Eemland mee bezig gaat en over actuele zaken.  

 

Raadplegen: de leden van de Patiëntenadviesraad zijn tijdig geraadpleegd wanneer er 

(beleids)keuzes moeten worden gemaakt die het patiëntenbelang aangaan. 

 

Adviseren: de leden van de Patiëntenadviesraad brengen gevraagd en ongevraagd advies 

uit als dit aan de orde is en over thema’s die het patiëntenbelang aangaan.  

Het advies van de leden van de Patiëntenadviesraad wordt zorgvuldig meegenomen in de 

vorming van het beleid van Huisartsen Eemland., Tevens vindt een terugkoppeling plaats 

inzake het uitgebrachte advies. Naast deze “reguliere advisering” kunnen de leden van de 

Patiëntenadviesraad ook (tussentijds) ongevraagd advies uitbrengen over zorginhoudelijk 

beleid en kwaliteit van dienstverlening.  

 

Coproduceren: de leden van de Patiëntenadviesraad denken en werken actief mee bij 

bijvoorbeeld patiëntenraadplegingen en/of patiënttevredenheidsonderzoeken.  

 

Meebeslissen: vooralsnog (2019) zijn de leden van de Patiëntenadviesraad geen 

‘meebeslisser’. Dit sluit echter niet uit dat dit in de toekomst wel mogelijk is.  

 

Rol en positionering 
 

De Patiëntenadviesraad van Huisartsen Eemland is het beleidsplatform waarmee wordt 

gesproken over actuele ontwikkelingen en thema’s in de huisartsenzorg en de 

huisartsenpost.  

De Patiëntenadviesraad heeft een adviserend karakter naar Huisartsen Eemland, waarbij 

zowel gevraagd als ongevraagd advies wordt gegeven.  

De Patiëntenadviesraad is een adviesorgaan en als zodanig in gesprek met de directie en 

het MT zonder daar een hiërarchische band mee te hebben. De Patiëntenadviesraad 

ontvangt via de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris informatie uit alle geledingen van 

de organisatie die patiëntcontact hebben.  

Met name de klachtafhandeling, klachtafhandeling en monitoren van klachten is een 

belangrijk aandachtspunt voor de leden van de Patiëntenadviesraad.  

 

Taken leden van de Patiëntenadviesraad 

 Gevraagd en ongevraagd advies geven aan Huisartsen Eemland.  

 Monitoren en beoordelen ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg en de overige 

beleidsterreinen van de Huisartsen Eemland.  

 Signaalfunctie. 

 Meedenken. 

 Inbrengen van cliëntenperspectief bij ontwikkelingen. 

 Proactief handelen (waaronder inbreng van agendaonderwerpen). 
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Taken van de onafhankelijk ondersteuner 
 

 Begeleiding van de leden van de Patiëntenadviesraad. 

 Monitoring van relevante gebeurtenissen in de eerstelijnszorg en relevante 

wetgeving. 

 Relevante scholing en cursussen aanbieden (via de Zorgbelang Academie). 

 Monitoren en inbrengen landelijke en lokale ontwikkelingen in de overleggen. 

 Werving nieuwe leden. 

 Voorzitter van de vooroverleggen van de Patiëntenadviesraad.  

 

Overleggen 
 

 Circa vijf keer per jaar formeel overleg met bestuurder. Zo mogelijk en op agendabasis 

sluit een inhoudsdeskundige aan. 

 Voorafgaand aan het overleg met de bestuurder vindt een vooroverleg van de 

Patiëntenadviesraad plaats.  

 Huisartsen Eemland stelt een notulist beschikbaar bij de overlegvergaderingen. 

 

Intenties 
 

De leden van de Patiëntenadviesraad willen een hecht team zijn samen met Huisartsen 

Eemland: onderling vertrouwen, openheid, serieus genomen worden en samen optrekken 

voor het belang van de gebruikers van de geleverde zorg. 

 

Aandachtthema’s 

 
 Wensen en behoeften van patiënt en passende zorg gezien vanuit de patiënt  

 Kwaliteit van behandeling/zorgverlening 

 De klachtenregeling, klachtafhandeling / verbeter cyclus 

 (Ontwikkelingen) Huisartsenpost, nieuwbouw huisartsenpost 

 Ontwikkelingen (regionaal) patiëntendossier 

 WMCZ (Wijzigingswet die naar verwachting eind 2018 wordt bekrachtigd) 

 Patiëntenraadpleging, patiëntenwaarderingsonderzoeken 

 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de huisartsenzorg 

 Communicatie naar buiten als het gaat om patiëntenzorg 

 Zaken m.b.t. patiëntveiligheid en directe patiëntenzorg 

 Jaarstukken/plannen  

 Afstemming/overdracht 

 

 


