Patiëntenraad Huisartsenposten West-Brabant zoekt nieuw lid
De patiëntenraad van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant
adviseert vanuit het perspectief van patiënten over de dienstverlening van
de huisartsenposten in West-Brabant. Wij zoeken een nieuw lid dat samen
met de leden deze adviserende taak goed wil uitvoeren.
Bent u patiënt bij een huisarts in westelijk West-Brabant/Tholen?
Wilt u vanuit patiëntenperspectief een bijdrage leveren aan het beleid van
Huisartsenposten West-Brabant? Dan komen we graag met u in contact.
Huisartsenposten West-Brabant is voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht,
weekenden en op feestdagen voor vragen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van de
eigen huisarts. Deze hulp bieden zij aan patiënten van 240 aangesloten huisartsen in WestBrabant, vanuit vier locaties: Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur en Roosendaal.
De Stichting Huisartsenposten West-Brabant wil dat spoedeisende huisartsenzorg zo veel
mogelijk aansluit bij de behoefte van de inwoners van het werkgebied. Hiervoor vraagt zij de
patiëntenraad om advies over haar dienstverlening.
De patiëntenraad bestaat uit momenteel uit vijf personen van verschillende leeftijden die verspreid
over ons werkgebied wonen, onder wie de voorzitter. Vanwege de samenstelling van de
patiëntenraad zijn wij op zoek naar een nieuw lid dat in de regio Moerdijk of Tholen woont.
Wat is een patiëntenraad?
De patiëntenraad is het wettelijk geregelde medezeggenschapsorgaan van patiënten en daarmee de
belangenbehartiger van de patiënten die naar de huisartsenposten West-Brabant komen. De
patiëntenraad heeft advies- en instemmingsrecht conform de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (Wmcz 2018). De patiëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit het
perspectief van patiënten over de dienstverlening van huisartsenposten West-Brabant. Dit doen de
leden op basis van hun kennis, ideeën en ervaringen. U kunt dan denken aan ervaringen ten aanzien
van bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en effectiviteit van de zorg.
Wat wij van u vragen
Wij vragen van u dat u bereid bent mee te denken en dat u zich vanuit patiëntperspectief een mening
vormt over diverse onderwerpen met betrekking tot het beleid en de diensten van de huisartsenposten
West-Brabant. Over de inhoud van de functie verwijzen wij naar het functieprofiel.

Wat wij u bieden
Wij bieden u deelname aan het wettelijk geregelde medezeggenschapsorgaan van
Huisartsenposten West-Brabant om namens de patiëntenraad mee te denken over
spoedeisende huisartsenzorg in uw woonplaats. Uw mening is belangrijk!
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor uw werkzaamheden.
De patiëntenraad wordt ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris.

Aanmelding en informatie
Als u meer informatie wilt over de patiëntenraad en/of als u zich wilt aanmelden, kunt u contact
opnemen met Hanneke Griffioen (ambtelijk secretaris), tel. 06 – 51 57 91 25, of via e-mail
patientenraadHAPWB@gmail.com.

