In
memoriam
Cnubben(1948-2020)

Wim

Op
7
juli
2020
overleed
de
eerstelijnspsycholoog/psychotherapeut
Wim
Cnubben,
praktijkhoudend in de wijk Oog in Al te Utrecht, na een kort
en heftig ziekbed op 72 jarige leeftijd. Ik leerde hem kennen,
toen ik verslag begon te doen van de actiegroep
StopBenchmarkmetROM op deze website. Daarom woonde ik vanaf
het voorjaar van 2017 de bijeenkomsten van die actiegroep bij.
Tijdens de eerste bijeenkomst maakte hij op mij een stugge,
wat nurkse indruk, maar al zeer snel bleek hij een
authentieke, warme, bevlogen en actieve zorgverlener te zijn
met bijzonder veel oog voor het persoonlijke.
Hij heeft zijn talenten ten volle benut. Hij studeerde in 1973
cum laude af als klinisch psycholoog aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen en werd al snel wetenschappelijk
onderzoeker-methodoloog aan die universiteit en de
RijksUniversiteit Utrecht. Hij is naast zijn werk ook
bestuurslid van meerdere beroepsverenigingen geweest: de
SMP(Stichting Master Psychologen), NVGT(Netwerk Vrijgevestigde
GGZ- aanbieders Twente), VCgP(Vereniging voor Clientgerichte

Psychotherapie),
NVP(Nederlandse
Vereniging
voor
Psychotherapie), NVVP(Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie)
en de sectie GGZ van het NIP(Nederlands Instituut voor
Psychologen. Ook was hij bestuurlijk actief voor de stichting
KDVP die zich actief bezig houdt met privacy-zaken binnen en
buiten de GGZ. Ook onderhield hij goede contacten met het
Platform Burgerrechten.
Het zindelijk gebruik, vooral digitaal, van zorgdata in de GGZ
ging hem bijzonder ter harte. Hij was dan ook een gewaardeerd
lid van de actiegroep StopBenchmarkmetROM, waarin hij op
authentieke wijze meedacht en zijn idealen uitdroeg. Idealen
die behalve een goede psychische zorg voor de patiënt/cliënt
ook bestonden uit het strijden voor een veilige zorgrelatie en
privacy in de geestelijke gezondheidszorg, met name in dit
digitale tijdsgewricht.
Het was een voorrecht zo de laatste drie jaar met hem op te
trekken. Ik wens zijn familie, in de eerste plaats zijn
dochter Willianne en zoon Caspar, veel sterkte toe. Hij is en
was een vader om trots op te zijn.
Wim J. Jongejan, 10 juli 2020

