Notulen Ko-Raad ALV d.d. 03-07-2017
Locatie: Mertens A Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Daan Viering (Voorzitter), Emma Damen (Secretaris), Lara Burg (Website & PR), Esther
Brantjes (Algemeen & StatusCo), Larissa Ruczynski (OMT-2, 185),Jessica Schouw (OMT-2, 195) Jessica
Oudenampsen (assessor f.t.), Lara de Graaf (vertegenwoordiger De Geneeskundestudent), Nori
Smeets (190), Daisy Ermers (190), Sophie Polman (199), Susan Haandrikman (208), Elke ter Haar
(208), Elisabeth Kahn (198), Lisanne Loogman (207), Maud van den Hurk (212), Julia Jansen (212),
Claudia Schoenmakers (192), Simone Vogels (191), Maarten Heuts (211), Jamie Verhoeven (211),
Britt van Ruijven (211), Lassima Reijnen (209), Rebecca Slabbekoorn (212), Robin Klabbers (186),
Judith Peters (200), Paul Metz (200), Pascal Smulders (202), Tim Gering (194), Sapthami Nadesapillai
(196),
Afwezig: Anouk Augustijn (Penningmeester & Cursussen), 206, 205, 204, 203, 201, 193
1) Opening en vaststellen agenda
Daan opent de vergadering om 20.05
2) Verslag vorige vergadering
Aangenomen.
3) Mededelingen
• WhatsApp Ko-Raad telefoonnummer: 06-83610715. Belangrijk om het nummer in je eigen
telefoon te zetten, want anders komen de berichten niet aan.
• Nieuw bestuurslid Website & PR gezocht per 1 september.
• Update cursus mindfullnes: Begin dit jaar mail gekregen over cursus mindfullness van Peter
van Oorschot. Cursus kon niet doorgaan maar de animo bleef bestaan. OT2, OLC en FSR
vinden het noodzakelijk dat de cursus te volgen is voor medisch studenten. Andere locaties
gezocht. Via het UMC is het erg prijzig. In overleg met decaan of dat deels gefinancierd kan
worden. Geen uitzicht op momenteel. Dienst studentenzaken RU: Studentenpsychologen die
cursussen geven. Goedkoop en flexibel, wel wachttijd. 6-8 uur, dus vroeg maar ze zijn
flexibel. Dit lijkt ons de beste plek, maar we gaan proberen een cursus terug te brengen op
de faculteit.
4) Ingekomen en uitgegane stukken
Geen ingekomen en uitgegane stukken.
5) Terugkoppeling klachtenrondje
• CKO1: Formulieren op de poli: Er is een nieuwe opzet gemaakt en deze wordt in het
portfolioboekje opgenomen.
• KNO Radboud: Er is een nieuwe-patiënten poli, dit zorgt voor meer eigen patiënten. Er
komen waarschijnlijk ook nieuwe plekken na de zomer in perifere ziekenhuizen.

6) Verslagen
• LOCA: Via Whatsapp wordt nog 1 x de enquête meegestuurd. Verzoek aan alle coassistenten
om dit alsnog te doen. We lopen echt tragisch achter namelijk. Graag invullen voor de betere
landelijke evaluatie.
• OMT-2: • Assessor: 7) CoStaCie
• Coschap-van-het-jaar-verkiezing: De winnaars zijn te vinden op onze site.
8) Cursus
• Dinsdag 4 juli: Wondbehandeling door Dr. Evelien van Eeten, aios SEH
• Aanmelden via www.ko-raad.nl.
9) Status Co
• Nieuwe status co: Deze ontvang je deze of volgende week in de bus.
• Nieuw bestuur bekend: Nieuwe penningmeester en voorzitter, die mee gaan werken aan de
volgende editie.
10) Website en Promo
• Nieuw: Tip van de maand.
• De site is nu beter bereikbaar via de telefoon.
• Tips en terugkoppelingen zijn prominenter aanwezig.
11) Volgende vergadering
Maandag 07-08-2017 20.00u. Locatie: Mertens F.

