
 

Stichting Gezondheidscentra Utrecht 

 

ZOEKT VERSTERKING! 

luisterend oor en spreekbuis. 

De SGU hecht aan goede en intensieve contacten met haar cliënten. Als 
cliënten meepraten over de geleverde zorg en ondersteuning, komt dat de 
kwaliteit van de zorg ten goede. 

En daarom is een Cliëntenraad belangrijk. 
Doet u mee? Wij hebben u nodig! 

 

 
 

GC Lunetten | Oeral 1, 3524 DS  Utrecht  
030 288 40 84 | www.gezondlunetten.nl 

GC Hoograven | Oud Wulvenlaan 6, 3523 XZ  Utrecht  
030 288 02 92 | www.gezondhoograven.nl 

GC Het Zand | Vogelvlinderweg 56,  
3544 NJ  Utrecht  
030 670 0979 | www.hetzandgezond.nl 

Cliëntenraad SGU | clientenraad@gezondsgu.nl 
GC Lunetten | Oeral 1, 3524 DS  Utrecht | 030 288 25 99 

Cliëntenraad SGU | clientenraad@gezondsgu.nl 
GC Lunetten | Oeral 1, 3524 DS  Utrecht | 030 288 25 99 
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De Cliëntenraad SGU 

 

 

 

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van patiënten van 
de gezondheidscentra Hoograven, Lunetten en Het Zand in 
Utrecht. 
 
De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) 
verplicht zorginstellingen een eigen cliëntenraad te hebben. 
Een Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de 
bestuurder. De onderwerpen dienen het belang van de cliënten. 
 
Denk aan de manier waarop u door het gezondheidscentrum 
geïnformeerd wordt, de inrichting van de wachtkamer, de 
openingstijden, de kwaliteit van de dienstverlening, enzovoort. 
 
De Cliëntenraad moet een spreekbuis zijn voor alle cliënten. 
Leden van de cliëntenraad (2016) van zijn: 
Fidel Vernooij, Mariën Hannink en Dick Kroon. 

 

Even voorstellen 

 

Fidel Vernooij woont sinds 1996 in Lunetten  en werkt op 
de ICT afdeling van een farmaceutische groothandel. Ze 
wil zich graag inzetten voor klantgerichtheid van de 

eerstelijnsgezondheidszorg. 

Mariën Hannink woont sinds 2007 in Leidsche Rijn en 
heeft vier volwassen kinderen. Ze werkt als 
beleidsmedewerker voor een landelijke 

belangenorganisatie in zorg en onderwijs. Met haar persoonlijke 
en beroepsmatige ervaringen in de gezondheidszorg wil ze haar 
steentje bijdragen aan goede en cliëntgerichte eerstelijnszorg. 

“Samen gezond blijven” is het motto van Dick Kroon. De 
cliëntenraad is de plaats om hier, voor de eerstelijns 
gezondheidszorg, uiting aan te geven. Klantvriendelijkheid 
en persoonlijke aanpak staan voorop. 

Dick woont sinds 1985 in de groene wijk Lunetten, is getrouwd en 
heeft vier volwassen kinderen. 


