DE
CLIËNTENRAAD
LAAT JE STEM
HOREN!

CONTACT

Wilt u meer weten of heeft u een

Cliëntenraad Kempenhaeghe

goed idee?

Postbus 61

Informatie voor patiënten, cliënten
en hun ouders, wettelijk
vertegenwoordiger en familieleden

5590 AB Heeze
Stuur een berichtje via e-mail aan:

www.clientenraadkempenhaeghe.nl

clientenraad@kempenhaeghe.nl
We nemen dan zo snel mogelijk
contact met u op.
Het postadres van de Cliëntenraad is:
Cliëntenraad Kempenhaeghe
Postbus 61
5590 AB Heeze
Wilt u meer weten over de Cliëntenraad?
Bezoek dan de website:
www.clientenraadkempenhaeghe.nl

WWW.CLIENTENRAADKEMPENHAEGHE.NL

WWW.CLIENTENRAADKEMPENHAEGHE.NL

PARTICIPATIE VOOROP

UW MENING TELT

DE LEDEN

De Cliëntenraad behartigt de belangen van

De raad is er dus voor u! Om uw belangen zo goed

De samenstelling van de raad is representatief

patiënten en cliënten die bij Kempenhaeghe in

mogelijk te vertegenwoordigen, wil de Cliëntenraad

voor de verschillende doelgroepen

behandeling zijn. Daartoe voert de raad overleg

op de hoogte blijven van wat er onder patiënten en

van Kempenhaeghe.

met de raad van bestuur en denkt de raad mee

cliënten leeft. Uw ideeën, opmerkingen, suggesties,

over onderwerpen die voor patiënten van belang

en kritische kanttekeningen die betrekking hebben

De cliëntenraad bestaat uit 8 tot 10 leden, te weten:

zijn, zowel beleidsmatige als meer praktische zaken.

op de zorg van Kempenhaeghe hoort de raad graag.

a. 3 of 4 ouders of vertegenwoordigers van cliënten

De Cliëntenraad kan deze meenemen in haar overleg
De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd

met de raad van bestuur. Ervaringen van patiënten

in de Wet medezeggeschap cliënten zorginstellingen

en cliënten komen daarin nadrukkelijk aanbod.

van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg
b. 1 of 2 cliënten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg, die regelmatig aanwezig zijn bij de
bewonersraad

(Wmcz). Deze wet biedt elke raad ruimte om eigen

c. 1 of 2 (vertegenwoordigers van) (poliklinische)

accenten te leggen. De wet heeft tot doel de

Uw mening over al wat u binnen Kempenhaeghe

inspraak van u als zorgvrager te vergroten.

ervaart is belangrijk. Uw bijdrage kan alle denk-

patiënten van het Academisch Centrum voor

bare onderwerpen betreffen. In principe mag

Epileptologie
d. 1 (vertegenwoordiger van) (poli)klinische patiënt(en)

De centrale doelstelling van de Cliëntenraad

u over alles ‘wat’ zeggen. Door uw ideeen,

van Kempenhaeghe is de ‘participatie-gevoelig-

opmerkingen en suggesties te delen met de

heid’ binnen Kempenhaeghe te vergroten. In

Clientenraad vergroot u uw inspraak. Dus laat

alle geledingen moet zoveel als mogelijk accent

uw stem horen! Voorbeelden van onderwerpen:

Centrum voor Neurologische Leer- en ontwik-

liggen op medezeggenschap van patiënt en cliënt.

• Komt de zorg die u ontvangt overeen met

kelingsstoornissen (CNL)

En er moet ruimte zijn voor de vrije keus van
patiënt en cliënt. Een optimale informatievoorziening is daarvoor vereist.

van het Centrum voor Slaapgeneeskunde
e. 1 ouder van een (poli)klinische patiënt van het

uw vraag?
• Nemen uw behandelaars u serieus en krijgt
u duidelijke informatie?
• Waar/hoe kan Kempenhaeghe de zorg verder
verbeteren?
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