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Inleiding
Het jaar 2017 was voor de Patiëntenraad Radboudumc Dekkerswald een turbulent jaar op
het gebied van de medezeggenschap. Met de juridische integratie van UCCZ Dekkerswald als
volwaardig onderdeel en buitenlocatie van het Radboudumc per 1 januari 2017, stonden ook
de positie, het mandaat en het voortbestaan van een zelfstandige Cliëntenraad Dekkerswald
ter discussie.
Het Radboudumc kent een parapluconstructie met een centrale Patiënten Adviesraad (PAR),
en daaronder voor de verschillende afdelingen van het UMC eigen afdelings- of adviesraden.
Na overleg met de PAR, waarbij ook de Raad van Bestuur een adviserende rol heeft
gespeeld, hebben we in goed overleg besloten om binnen deze paraplustructuur door te
gaan onder de nieuwe naam Patiëntenraad Radboudumc Dekkerswald, en wel voor alle
patiënten op de buitenlocatie Dekkerswald.
De formele adviesrechten conform de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ)
zijn in deze structuur belegd bij de centrale PAR, waarbij de PAR onze patiëntenraad op
relevante onderwerpen consulteert en onze zienswijze meeneemt in haar
adviesbeantwoording.

Nieuwe Governance
In mei 2017 is een nieuw afdelingshoofd longziekten aangesteld, in de persoon van Prof. Dr.
Michel van den Heuvel.
Het afdelingshoofd longziekten heeft een bijzondere volmacht voor de locatie Dekkerswald
om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Samen met de bedrijfsleider
longziekten vormt hij het eerste aanspreekpunt voor de Patiëntenraad Radboudumc
Dekkerswald. Hieronder het nieuwe besturingsmodel voor de afdeling longziekten.

Activiteiten







De patiëntenraad had in 2017 maandelijks reguliere overleggen, met uitzondering
van de zomerperiode,
Bij deze overleggen was regelmatig het (interim) afdelingshoofd longziekten
aanwezig,
In het voorjaar van 2017 zijn er diverse gesprekken gevoerd met de centrale PAR en
de voorzitter van de Raad van Bestuur, over de nieuwe positionering en mandatering
van (destijds nog) de Cliëntenraad Dekkerswald,
In 2017 heeft tweemaal een overleg plaatsgevonden van alle afdelings- en
adviesraden van Radboudumc met de centrale PAR,
Eenmaal heeft de patiëntenraad het regio-overleg bijgewoond, een overleg tussen
cliëntenraden van verschillende in de regio aanwezige ziekenhuizen,






In december heeft de patiëntenraad een separaat overleg gevoerd met de OC
Dekkerswald, de vertegenwoordiging van het Dekkerswald personeel binnen de
centrale OR-structuur van het Radboudumc,
De patiëntenraad speelt een adviserende rol in het nieuwe onderzoek FAntasTIQUE,
een landelijk onderzoek naar chronische vermoeidheid bij COPD patiënten,
In 2017 hebben de leden van de patiëntenraad door middel van gesprekken met
stakeholders, management en staf op locatie Dekkerswald een start gemaakt met
een kwalitatief transitieonderzoek naar kansen en belemmeringen in de aanstaande
transities. Het onderzoek richt zich zowel op de voorgenomen fysieke verhuizing van
de zorg op Dekkerswald naar de campus Heijendaal, als op de vernieuwingen in en
digitalisering van de patiëntenzorg.

Samenstelling
De Patiëntenraad Radboudumc Dekkerswald bestond in 2017 uit de volgende leden en
ambtelijke ondersteuning:
• Fred van Santwijk
(voorzitter)
• Arnold Coors
(secretaris)
• Jolande Netjes
(penningmeester)
• Karen Koller
(juridisch adviseur)
• Joyce Liebers
(secretariaat)
Aan de patiëntenraad is een beperkt budget en 4 uur secretariële ondersteuning per week
beschikbaar gesteld.

Contact
Onze patiëntenraad wil graag een laagdrempelige spreekbuis zijn voor patiënten en staf als
het gaat om patiëntbelangen op locatie Dekkerswald. Wij nodigen u als patiënt of
medewerker dan ook van harte uit om uw vragen en suggesties met ons te delen. De raad en
haar leden zijn bereikbaar via ons secretariaat:
Joyce Liebers
T: 024-6859284
E: Joyce.Liebers@radboudumc.nl
woensdag afwezig

