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Cliëntenraad 
De samenstelling van de Cliëntenraad was in 2019 als volgt: 
Voorzitter    Mw A. Louwes (aangetreden per 1 januari 2019) 
Lid    Mw. C. Gemke (aangetreden 22 februari 2017) 
Lid Mw. M. de Bruijn – van Beek (aangetreden 22 februari 2017) 
Lid  Mw. J. Harms (aangetreden 11 september 2017, afgetreden 1 september 2019) 
Lid  Mw. D. van Marwijk (aangetreden  4 november 2019 ) 
Lid Mw. E. Stelder (aangetreden 15 mei 2019 ) 
Aangezien er bij de raad behoefte bestond de taken over meerdere personen te verdelen 
werd aan de Raad van Bestuur voorgesteld het aantal leden uit te breiden van 5 naar 7. De 
RvB kon zich hierin vinden en paste het reglement hierop aan. De werving van nieuwe leden 
werd gestart. 
 
De Cliëntenraad kwam in 2019 in totaal 7 keer bijeen, vrijwel steeds in aanwezigheid van 
een lid van de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad waardeert het dat de Raad van Bestuur tijd 
vrij maakt om aan de vergaderingen deel te nemen. Zo blijft de Cliëntenraad het beste op de 
hoogte van wat er op hoofdlijnen speelt in het ziekenhuis.  In 2019 ging het daarbij over (de 
voortgang van) projecten en beleidsvoornemens waaronder bijvoorbeeld de samenwerking 
met het UMCU, ziekenhuis Sint Jansgasthuis te Weert en andere organisaties. Daarnaast zijn 
zaken betreffende kwaliteit, veiligheid, personeelsbeleid, nazorg communicatie en het 
verstrekken van informatie steeds belangrijke onderwerpen geweest. 
 
Vertegenwoordigers van de Cliëntenraad hadden begin 2019, in het kader van het jaarlijkse 
inspectiebezoek, een gesprek met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd over de 
manier waarop de Governancecode Zorg in AMZ is geïmplementeerd en wordt nageleefd. 
De Clientenraad constateert tot zijn genoegen dat de inspecteurs het AMZ positief 
beoordeelden. 
 
In 2019 vonden ook gesprekken plaats met leidinggevenden van diverse afdelingen. 
Zij hebben de Cliëntenraad meer specifiek over actuele zaken in het ziekenhuis 
geïnformeerd. Zo kreeg de raad toelichting op het project optimalisatie, alsmede op de twee 
vervolgprojecten waartoe dit had geleid. Een van die projecten betreft een onderwerp dat 
de raad nauw aan het hart ligt: verbetering van de privacy bij telefoongesprekken bij de 
receptie. Dit punt werd adequaat opgepakt. Ook de verbeterplannen betreffende de 
patiëntveiligheidscultuur kwamen aan de orde. De raad ontving eveneens het verbeterplan 
naar aanleiding van het PREM-mammacare-onderzoek. Afgesproken werd dit plan begin 
2020 te bespreken. Een belangrijk onderwerp dat in de raad aan de orde kwam was de 
implementatie van het patiëntenportaal. Een delegatie van de raad was aanwezig bij een 
demonstatie ervan. Het portaal werd op 22 november operationeel. 
De raad maakte kennis met een delegatie van de Ondernemingsraad. Dit contact beviel 
beide partijen goed. Afgesproken werd informatie bij adviesaanvragen uit te wisselen en 
regelmatig met elkaar te overleggen. 
 



De Cliëntenraad bracht in het verslagjaar adviezen uit over de jaarrekening en het 
jaarverslag 2018 en over de begrotingen 2019 en 2020. 
Daarnaast boog de raad zich over de accenten die hij in 2019 wil leggen. Er werd een 
beleidsplan vastgesteld dat op de website werd gepubliceerd. Eén van de aandachtspunten 
in dit plan is het zorgen voor een klankbordgroep waarmee de raad van tijd tot tijd zou 
kunnen overleggen of aan wie een vraagstuk zou kunnen worden voorgelegd. Naar 
verwachting zal een en ander begin 2020 zijn beslag krijgen. 
 


