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Dokterswacht & Ketenzorg 
Dokterswacht Friesland zorgt voor spoedeisende huisartsenzorg in de avonden, 
nachten, weekenden en op nationale feestdagen. Ketenzorg Friesland 
ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor mensen met een chronische 
aandoening, zodat zij goede persoonsgerichte zorg krijgen tegen acceptabele 
kosten. Dokterswacht Friesland en Ketenzorg Friesland zijn onderdeel van Dokterszorg Friesland.  
De Friese Huisartsenvereniging is enig aandeelhouder van Dokterszorg Friesland. 
 
Het werk van Dokterszorg Friesland draagt bij aan de best mogelijke huisartsenzorg voor de inwoners van 
Friesland. De inbreng van ideeën en wensen van huisartspatiënten zorgt ervoor dat het patiëntperspectief 
wordt meegenomen in plannen, besluiten en beleid. Daarom is begin 2022 een Cliëntenraad opgericht, die 
zich vooral richt op de dokterswacht en de ketenzorg.  
Actuele thema’s zijn: 

- De bereikbaarheid en toegankelijkheid van (urgente) huisartsenzorg. 
- Juiste zorg op de juiste plek. 
- E-health/Zorg op afstand. 

 
Cliëntenraad Dokterszorg Friesland 
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van de huisartsen in Friesland. 
Dat houdt onder andere in, contact hebben met de achterban, vanuit het perspectief van patiënten gevraagd 
en ongevraagd adviseren over zaken die te maken hebben met de dokterswacht en de ketenzorg. Algeheel 
doel: de kwaliteit van zorg- en dienstverlening bewaken en waar nodig helpen verbeteren en de rechten van 
patiënten mee bewaken. Net als de organisatie Dokterszorg zetelt de Cliëntenraad in Heerenveen.  
 
We zijn nog niet compleet! 
Met steun van Zorgbelang Fryslân zijn een voorzitter en drie leden geworven. We zijn nu nog op zoek naar 
een vijfde lid van de Cliëntenraad. Bent u dat? 
 
Wij zoeken een teamspeler die 
 affiniteit heeft met medezeggenschap van patiënten in de (huisartsen)zorg, 
 zin en tijd heeft een goed functionerende cliëntenraad mee op te bouwen. 
 goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie.  
Gezien de huidige samenstelling van de Cliëntenraad hebben we behoefte aan iemand:  
 met praktische kennis en/of ervaring op het gebied van PR, media e.d., 
 die wat jonger is dan wij (allemaal 60-plus), 
 en die woonachtig is in de regio Dokkum, Drachten, of Sneek.  
 
Wij bieden 
 Een dynamische omgeving en een prettig samenwerkingsklimaat. 
 De kans om de medezeggenschap van huisartspatiënten mee op te zetten en op diverse 

onderwerpen vorm en inhoud te geven. 
 Een vrijwilligersvergoeding. 
 Scholing/deskundigheidsbevordering.  
 
Informatie 
Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie, stuur dan a.u.b. een mail naar 
clientenraad@dokterszorg.nl. We sturen u dan de volledige profielschets en eventueel bellen we u.  
Wilt u lid worden van onze Cliëntenraad, dan ontvangen wij graag uw brief met motivatie en een 
CV. Deze kunt u uiterlijk 19 juni sturen naar clientenraad@dokterszorg.nl 
De gesprekken met kandidaten hebben we gepland op maandag 27 of dinsdag 28 juni.  


