
Het Cliëntenpanel
Gezondheidscentrum
Didam…

Bij de vorming van het cliëntenpanel is gelet op een goede 

verdeling in man/vrouw, leeftijd, wijk waarin men woonachtig is 

en zorg van de diverse huisartsen. De leden van het panel 

komen allemaal regelmatig in aanraking met de dienstver -

lening van het Gezondheidscentrum. Het Cliëntenpanel is 

gestart met vier leden, twee dames en twee heren…

Joop Noordman (voorzitter), Ruud Scheerder (secretaris), 

Ans Peters, Maria Fellinger en Sandra Bolk.

Het Cliëntenpanel is op zoek 
naar…

Het Cliëntenpanel staat open voor uitbreiding en nieuwe 

leden. Bent u woonachtig in een van de woonkernen in of 

rondom Didam, zoals Loil of Nieuw Dijk dan verzoeken wij 

u te reageren als mogelijk nieuw lid van het Cliëntenpanel. 

Ook jongvolwassenen zijn welkom. De inspanningen voor het 

Cliëntenpanel bestaan uit twee à drie formele vergaderingen 

per jaar en een paar informele bijeenkomsten.

Heeft u interesse, reageer dan via het e-mailadres van het 

Cliëntenpanel of bel of schrijf naar het Gezondheidscentrum 

ter attentie van het Cliëntenpanel.

Er wordt naar u geluisterd…

Uw bevindingen, ideeën en suggesties zijn van harte welkom. 

U krijgt de garantie van het Cliëntenpanel dat wij al uw bevindin -

gen tegen het licht houden en indien noodzakelijk direct vertalen 

naar een advies of oplossing. Informatiefolder
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Hoe begon het?

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie NPCF heeft 

als doel de zorg voor patiënten en cliënten te verbeteren. 

Om die reden werd de onderzoeksmethode “Eerstelijnszorg -

centra door cliënten bekeken” gestart. Daarom werd in 2009 

een schriftelijke enquête onder 300 patiënten en cliënten van 

het Gezondheidscentrum Didam gehouden.

De resultaten van deze enquête werden in februari 2010 

besproken door enkele geënquêteerde cliënten/patiënten en 

zorgverleners van het Gezondheidscentrum Didam, onder 

leiding van Zorgbelang Gelderland. 

Tijdens deze gesprekken werden door de aanwezige geën -

quêteerde panelleden een aantal zaken kritisch besproken en 

worden diverse “verbeterpunten” genoemd. Dit waren vooral 

verbeterpunten waar het management van het Gezondheids -

centrum Didam al snel mee aan het werk zou kunnen gaan. 

Een aantal van de destijds voorgestelde verbeterpunten zijn 

inmiddels gerealiseerd. 

Mede hierdoor ontstond de wens om tot een vast Cliëntenpanel 

voor het Gezondheidscentrum Didam te komen.

De panelleden welke in 2009 aan de voornoemde enquête en 

de daaruit volgende bijeenkomsten in 2010 hadden meege -

werkt werden uitgenodigd voor een oprichtingsvergadering. 

Tijdens deze oprichtingsbijeenkomst op 10 november 2010 is 

het Cliëntenpanel Gezondheidszorg Didam van start gegaan 

met vijf personen, twee dames en drie heren. Allen zijn woon -

achtig in het verzorgingsgebied van het Gezondheidscentrum 

Didam.

Voor wie…

Het cliëntenpanel is er voor alle cliënten, patiënten en bezoe -

kers van het Gezondheidscentrum Didam.

Als patiënt of cliënt van het Gezondheidscentrum bent u op 

zoek naar eerstelijns medische zorg of –hulp en vaak zijn dit 

niet de sterkste of beste momenten in uw leven. Het is daarom 

van belang dat alles gedaan wordt om uw kwetsbaarheid als 

patiënt zo laag mogelijk te houden. 

De inbreng van een Cliëntenpanel vormt dus voor het Gezond -

heidscentrum een belangrijke handreiking. Het maakt niet uit of 

u jong of oud bent, of u slechts af en toe of regelmatig gebruik 

maakt van de aangeboden diensten. 

De inbreng van een Cliëntenpanel is daarom van groot belang 

voor alle professionals binnen het Gezondheidscentrum Didam.

Het gaat er vooral om dat het Cliëntenpanel uw opmerkingen 

hoort met betrekking tot uw bevindingen mogelijke problemen 

of onduidelijkheden rondom uw bezoek aan het Gezondheids -

centrum of dienstverlener. Uw opmerkingen worden binnen het 

Cliëntenpanel aandachtig bekeken en waar mogelijk vertaald 

naar oplossingen. Uw opmerkingen en de eventuele oplos -

singen worden vervolgens voorgelegd aan de directie van het 

Gezondheidscentrum Didam. Deze kan van hieruit desgewenst, 

indien mogelijk, actie ondernemen. 

Wat heeft het Cliëntenpanel te
bieden…?

Het cliëntenpanel levert vanuit cliëntenperspectief een bijdrage 

aan een goede zorg- en dienstverlening van het Gezondheids -

centrum Didam en vertegenwoordigt op deze wijze de gemeen -

schappelijke belangen van alle patiënten.

Het Cliëntenpanel luistert als eerste naar u. Uw inbreng is dus 

van het grootste belang. Het gaat er vooral om dat uw bezoek 

aan het Gezondheidscentrum Didam zo goed mogelijk verloopt. 

Verbeteringen die ten behoeve daarvan gerealiseerd kunnen 

worden, worden door het Cliëntenpanel samen met u gesigna -

leerd en als “verbeterpunt” voorgesteld aan de directie van het 

Gezondheidscentrum Didam.

Het Cliëntenpanel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 

de directie van het Gezondheidscentrum Didam.

Eventuele knelpunten in de uitvoering van de geboden zorg 

worden gesignaleerd en behoeften van patiënten aangegeven.  

Wat heeft het Cliëntenpanel al
bereikt?

-Bewegwijzering en aankleding:

Er wordt onderzoek gedaan naar het plaatsen van schermen 

om meer privacy te waarborgen en verbetering van bewegwij -

zering in de centrale hal. Stoelen in het atrium zijn inmiddels 

vervangen.

-Wachttijden laboratorium:

Ook de lange wachttijden en afhandeling in het laboratorium 

(bloedprikken) is onder de loep genomen. Op advies van het 

Cliëntenpanel is een nummersysteem en een display voor de 

wachtenden geïnstalleerd.

Voorzitter: J. Noordman


