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Cliëntenraad 
De samenstelling van de cliëntenraad was in 2018 als volgt: 
Voorzitter     Mw. I. van Hest (aangetreden 20 februari 2017 voor de periode van een jaar 
na afronding samenstelling Cliëntenraad) 
Lid     Mw. C. Gemke (aangetreden 22 februari 2017) 
Lid  Mw. M. de Bruijn – van Beek (aangetreden 22 februari 2017) 
Lid   Mw. A. van Wel – Monsieur (aangetreden 15 mei 2017) 
Lid   Mw. J. Harms (aangetreden 11 september 2017) 
 
De cliëntenraad is in 2018 in totaal 8 keer bijeen geweest, vrijwel steeds in aanwezigheid van 
een lid van de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad hecht er aan dat de RvB tijd vrij maakt om 
aan de vergaderingen deel te nemen. Op deze wijze blijft de raad het beste op hoofdlijnen 
op de hoogte van wat er speelt in het ziekenhuis.  In 2018 ging het daarbij over ( de 
voortgang van) projecten en beleidsvoornemens waaronder bijvoorbeeld de samenwerking 
met het UMCU en andere organisaties. Daarnaast zijn zaken betreffende kwaliteit, 
veiligheid, communicatie en het verstrekken van informatie steeds belangrijke onderwerpen 
geweest. 
 
Buiten de formele vergaderingen was de Cliëntenraad aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie 
van het AMZ en nam deel aan het congres ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van het 
AMZ. 
Het eerste aandachtspunt van de cliëntenraad in 2017, het oprichtingsjaar van de raad, was 
zich bekend maken bij de cliënten van het AMZ. Dat werd onder meer gedaan door een brief 
aan (oud)patiënten, waarin gevraagd werd om suggesties ter verbetering van de 
dienstverlening. Deze suggesties werden begin 2018 ontvangen en gecommuniceerd met de 
Raad van Bestuur. Een aantal suggesties werd in diverse plannen van de RvB opgenomen. 
Andere zijn nog onderwerp van gesprek met de Raad van Bestuur.  
 
In 2018 vonden ook gesprekken plaats met leidinggevenden van diverse afdelingen. 
Zij hebben de raad meer specifiek over actuele zaken in het ziekenhuis geïnformeerd. 
 
De cliëntenraad heeft in 2018 adviezen uitgebracht over de volgende onderwerpen: 
 Advisering t.a.v. aanpassing van het privacyreglement naar aanleiding van de inwerkingtreding van 

de AVG 

 Advisering over de jaarrekening en het jaarverslag 2017 

 Advisering over begroting 2018 

 Advisering inzake Informatiebrief Gebruik lichaamsmateriaal en gegevens voor onderzoek 

 Evaluatie functioneren CR 

Daarnaast heeft de Cliëntenraad zich gebogen over een evaluatie van zijn eigen functioneren 
en over de accenten die hij in 2019 wil leggen.  
Voorzitter Ine van Hest trad af per 31 december 2018. In verband daarmee werd in 2018 
gezocht naar een opvolgster. Deze werd gevonden in de persoon van Ank Louwes, die per 1 
januari 2019 werd benoemd 
 


