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Inleiding 
In het jaarplan 2018 had de Cliëntenraad van VieCuri een aantal speerpunten benoemd die we 
in deze inleiding van het jaarverslag 2019 graag willen evalueren. 

▪ Communicatie in- en extern, verdeeld over een aantal sub onderwerpen: 
o vergroten van onze naamsbekendheid 
o actief informeren van onze achterban 
o signalen ophalen bij de achterban, door middel van enquêtes of 
o cliëntenpanel 
o raadplegen van de achterban 

▪ Fusiebespreking VieCuri Venlo en Laurentius Ziekenhuis Roermond 
▪ Seniorenbeleid in breedste zin 

Via de website van VieCuri zijn we onder het hoofdstuk “algemene informatie” nu makkelijk te 
vinden. Hier staan de rol van de Cliëntenraad, het jaarverslag en jaarplan vermeld. Tevens stellen 
wij ons voor. Met het verder verspreiden van onze naamsbekendheid is in 2018 gestart en is 
deels geslaagd. Met name door intern veel gesprekken te voeren met diverse afdelingen en het 
bijwonen van diverse activiteiten in het ziekenhuis geven we bekendheid aan de 
werkzaamheden van de Cliëntenraad. Daarnaast hebben we ook extern contact met 
Cliëntenraden van andere ziekenhuizen en zorginstellingen. Hierbij is te vermelden dat we 
richting onze achterban nog wel wat “winst” kunnen boeken als het gaat om naamsbekendheid. 

Ook heeft de Cliëntenraad een bijdrage geleverd aan het patiëntenportaal mijnVieCuri. De 
Cliëntenraad heeft dit initiatief erg ondersteund en uitgedragen. In de maandelijkse uitgave van 
VIEtamine zijn artikelen hierover gepubliceerd.  

In het voorjaar van 2019 zijn we in gesprek met de Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0 over 
behoud van de gezondheidszorg in Venray en omgeving. We begrijpen de zorgen van de 
bevolking hieromtrent en proberen in onze gesprekken met de Raad van Bestuur die zorgen 
steeds onder de aandacht te brengen. 

Wij hebben diverse medewerkersbijeenkomsten inzake voortgang fusie bijgewoond op de 
locaties Venlo en Venray. Regelmatig hebben wij overleg met de leden van de 
Ondernemingsraad. 

Om de mening van onze achterban te polsen over VieCuri is de Cliëntenraad gestart met een 
cliëntenpanel waardoor we onze cliënten kunnen benaderen met vragen over de kwaliteit van de 
dienstverlening.  

In 2018 zijn ook de eerste stappen gezet om te komen tot een rookvrij ziekenhuis op initiatief 
van een longarts. De Cliëntenraad onderschrijft het belang van een rookvrij ziekenhuis en haar 
directe omgeving. In 2019 is een rookvrij ziekenhuis  gerealiseerd. 
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De Cliëntenraad VieCuri heeft in 2018 vaak overlegd met de Cliëntenraad van het Laurentius 
Ziekenhuis Roermond en de beide Raden van Bestuur over de voorgenomen samenwerking. 
Hiervoor is een fusie-platform opgericht waarin beide Cliëntenraden zijn vertegenwoordigd. Ook 
in 2019 hebben onze werkzaamheden veelal bestaan uit voortgangsbesprekingen over de fusie. 
De VieCuri locatie in Venray zal door het bijwonen van bijeenkomsten van de Kerngroep 
Gezondheidszorg Venray 2.0 alle aandacht krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling 
Van links naar rechts: Jenny Jeucken, Huug Lennaerts, Mat Korsten, Marie-Christine Hulsbeck, 
Liesbeth Peeters, Uschi van Leeuwen en Huub Selen.  
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Algemeen 
De Cliëntenraad heeft als doel om vanuit het perspectief van de patiënt een actieve bijdrage te 
leveren aan de optimalisatie en borging van de zorgverlening. Hierbij gaat het vooral om die 
aspecten, die direct van invloed zijn op de manier waarop patiënten en de mantelzorger of 
partner zorg ervaren en om het bevorderen van hun welbevinden. De Cliëntenraad levert 
gevraagd en ongevraagd advies en maakt haar opvattingen over relevante zorgontwikkelingen 
kenbaar, doet voorstellen aan de Raad van Bestuur over aangelegenheden en dienstverlening die 
VieCuri biedt. 

De werkzaamheden en bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in de wet. 

Vergaderingen 
In 2019 hebben twaalf reguliere vergaderingen plaatsgevonden, waarvan  vier maal in 
aanwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur, en een extra vergadering in verband met 
het uitbrengen van een advies op de voorgenomen fusie VieCuri en Laurentius Ziekenhuis 
Roermond. In het belang van een actuele agenda en de voorbereiding van de vergaderingen 
van de Cliëntenraad had voorafgaande aan de reguliere vergaderingen vooroverleg plaats met 
de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur.    

Twee maal heeft overleg plaats gevonden waarbij alle leden van de Cliëntenraad, de Raad van 
Toezicht en Raad van Bestuur aanwezig waren. Gedurende dit “brede” overleg kwamen het 
fusietraject met Laurentius Ziekenhuis en in samenhang hiermee de communicatie naar de 
achterban in een breed perspectief aan de orde. 

Vertegenwoordigers van de Cliëntenraad hadden in 2019 viermaal overleg met enkele leden 
van de Ondernemingsraad. Daarbij werd onder andere gesproken over het fusietraject met 
Laurentius Ziekenhuis, de beddenreductie en de personeelskrapte, griepgolf en het tekort aan 
verplegend personeel. 

Twee vertegenwoordigers van de Cliëntenraad hebben geparticipeerd in het traject tot 
versterking van de samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis Roermond en de beoogde 
fusie. Hiertoe is het Cliëntenraad Platform VC/LZR opgericht dat in 2019 zes maal bijeen 
kwam, waarvan een overleg met de beide gezamenlijke Cliëntenraden.  

In 2019 heeft twee maal overleg plaatsgevonden tussen de Cliëntenraden van Proteion, 
Zorggroep Noord- en Midden-Limburg, Laurentius Ziekenhuis en VieCuri. Belangrijkste 
onderwerpen van gesprek waren opnieuw de ‘verkeerde bed-problematiek’, het ontbreken van 
tijdige en gepaste aansluitende zorg na noodzakelijk verblijf in het ziekenhuis en 
ziekenhuisopname ten gevolge van ontbrekende mantelzorg.  
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Studiebijeenkomsten op 15 april en 23 oktober 
De bijeenkomst van 15 april stond in het teken van het uit te brengen advies door de 
Cliëntenraad op de voorgenomen fusie met het Laurentius Ziekenhuis Roermond. In de 
bijeenkomst van 23 oktober is de Cliëntenraad geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe 
wet Wmcz.   
 
Overige activiteiten 
Door een delegatie van de Cliëntenraad werd deelgenomen aan de Invitational Conference 
Oncologie in Baarlo in het voorjaar 2019. Verder werden diverse bijeenkomsten van Stichting 
VieAmi bijgewoond door diverse leden van de raad. 

De voorzitter heeft in november 2019 een symposium bijgewoond van de Cliëntenraad Maastro 
‘Alles rondom onze patiënt. Een informatieve en interactieve dag!’ 

 
Overzicht adviesaanvragen 2019 

▪ Adviesaanvraag Positionering semenlaboratorium van VieCuri en Laurentius: 
op 11 februari 2019 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 

▪ Adviesaanvraag AVG: 
op 11 februari 2019 heeft de Cliëntenraad heeft het advies aangehouden. 

▪ Adviesaanvraag VieCuri een rookvrij ziekenhuis:  
op 13 mei 2019 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 

▪ Adviesaanvraag VieCuri Patiëntenpanel: 
op 4 juli 2019 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 

▪ Adviesvraag Jaarrekening 2018 VieCuri Medisch Centrum: 
op 14 augustus 2019 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 

▪ Adviesvraag Beleidskaderbrief 2020: 
op 14 augustus 2019 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 

▪ Adviesaanvraag voorgenomen fusie VieCuri en Laurentius Ziekenhuis: 
op 15 oktober 2019 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd.  

▪ Adviesvraag concept Concern Jaarplan en begroting 2020: 
op 10 december 2019 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 

 
De Cliëntenraad heeft haar in de loop van 2016 afgesproken beleid over patiënt 
effectrapportage voortgezet: wanneer bij adviesaanvragen of voorgenomen besluiten, naar het 
oordeel van de Cliëntenraad, onvoldoende duidelijk werd gemaakt wat de veronderstelde of 
beoogde effecten zijn voor patiënten, werd verzocht alsnog een patiënteffectrapportage aan te 
leveren ten behoeve van een afgewogen advies of reactie van de Cliëntenraad.  
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Samenstelling Cliëntenraad en rooster van aftreden 
De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden en kende gedurende 2019 een volledige bezetting. In 
onderstaand rooster van aftreden staan de data van benoeming en eventuele herbenoeming 
vermeld. 

 

Nr. Naam 
 

1ste termijn 
begint 

2de termijn 
begint 

3e termijn 
begint 

Einde 
lidmaatschap 

1 H. Selen, voorzitter 5-7-2017 5-7-2020 5-7-2023 4-7-2026 

2 M.C. Hulsbeck, bestuurlijk secretaris 1-8-2016 1-8-2019 1-8-2022 31-7-2025 

3 U. van Leeuwen, lid 1-1-2012 1-1-2015 1-1-2018 31-12-2020 

4 H. Lennaerts, lid 1-5-2014 1-5-2017 1-5-2020 31-5-2023 

5 J. Jeucken, lid 1-8-2016  1-8-2019 1-8-2022 31-7-2025 

6 M. Korsten, lid 5-7-2017 5-7-2020 5-7-2023 4-7-2026 

7 L. Peeters, lid 20-7-2017 20-7-2020 20-7-2023 19-7-2026 

 
 

  



 

6 
Jaarverslag Cliëntenraad 2019 

De Cliëntenraad aan het woord 
 

Huub Selen, Reuver, voorzitter sinds januari 2018, lid sinds 
september 2017  
 
Aandachtsgebied: bereikbaarheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg 
borgen in het verzorgingsgebied, nu en voor de middellange en lange 
termijn. 

De komende jaren blijven in het teken staan van beheersing van de 
totale zorgkosten. Hierdoor zal er meer aandacht moeten komen voor 
digitale zorgverlening, robotisering en inzetten van e-Health 
toepassingen om alle zorgvragen te kunnen blijven leveren aan de 
gebruikers.  

Dit betekent gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de Raad 
van Bestuur van VieCuri, maar zeker ook een intensief overleg met 
alle partijen in de zorgketen om dit alles te bereiken. Dit alles om aan 

onze cliënten goede zorg te kunnen blijven geven en borgen. 

 

 

 
Marie-Christine Hulsbeck, Venlo, bestuurlijk secretaris sinds 
januari 2018, lid sinds 1 augustus 2016 

Aandachtsgebieden; in- en externe communicatie, de oudere patiënt, 
klachtenafhandeling, patiëntenparticipatie en e-Health.  

VieCuri is een ziekenhuis in beweging. Er zijn in 2019 veel 
beleidsontwikkelingen geweest die de aandacht vroegen van de 
Cliëntenraad. Immers een Cliëntenraad beoordeelt plannen vanuit de 
patiënt: de patiënt die de polikliniek bezoekt, opgenomen wordt of 
onderzoeken ondergaat in het centrum voor diagnostiek. Alle 
patiënten in Venlo of Venray krijgen te maken met eventuele 

veranderingen en daarom praat de Cliëntenraad over de gevolgen daarvan voor onze patiënten met de 
Raad van Bestuur.  

Het patiëntenportaal “mijnVieCuri” is van groot belang. Daarin staan de eigen medische gegevens. In de 
nabije toekomst gaat “alles” digitaal, zelfs het maken van een afspraak met de specialist. Bovenal moet 
de patiënt zich ondanks zijn ziekzijn prettig en gezien voelen in VieCuri. Gastvrijheid is voor ons het 
toverwoord. 
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Uschi van Leeuwen, Venlo, lid sinds 1 januari 2012 
Sinds 2012 ben ik lid van de Cliëntenraad, dit jaar wordt mijn 9e en 
laatste jaar als lid van de Cliëntenraad.  

Belangrijk vind ik de bejegening en communicatie van en met de 
patiënt.  

En het behouden van een zo breed mogelijk aanbod van de beste 
specialistische zorg voor Noord- en Midden-Limburg.  

De patiënt wordt steeds meer bij de beslissingen rondom keuzes van 
behandelingen betrokken.  

E-health ondersteunt de patiënt hierbij, laagdrempelige en speciaal voor de individuele patiënt 
samengestelde informatie, die op ieder gewenst moment thuis geraadpleegd kan worden of zelfs 
monitoring en ondersteuning vanuit VieCuri bij de patiënt thuis.  

 

 

Huug Lennaerts, Beesel, lid sinds 1 mei 2014 
2019 is wederom een jaar waarin VieCuri naast de fusie-inspanningen 
ook kans heeft gezien in te spelen op vernieuwing van zorg en het 
bestendigen van de kwaliteit van zorg voor haar cliënten.  

Het doorstromen van mensen naar een geschikte vorm van opvang en 
verzorging buiten het ziekenhuis baart me/ons grote zorgen voor de 
continuïteit van het kernproces “ziekenhuiszorg." 

Een breed aanbod van de beste en toegankelijke medisch-
specialistische zorg voor de gehele regio Noord- en Midden-Limburg  

was ook dit jaar mijn/hét uitgangspunt. Als (lid van de) Cliëntenraad ben ik volop betrokken bij de 
mening- en adviesvorming omtrent de voorgenomen fusie met het Laurentius Ziekenhuis.  De door de 
cliëntenraden geïnitieerde enquête / burgeruitvraag leverde ons inzicht op wat u als cliënt van VieCuri 
zoal voor wensen en kernwaarden bezit voor de toekomstige (gefuseerde) ziekenhuiszorg in de regio 
Noord- en Midden-Limburg: goede /snelle toegang tot zorg, je eigen dokter zien en de kwaliteit scoren 
hier het hoogst. Als Cliëntenraad zijn uw/ deze kernwaarden ook voor ons het ijkpunt voor iedere stap in 
dit ingewikkelde proces van samenwerking en fusie. 
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Jenny Jeucken, Sevenum, lid sinds 1 augustus 2016 
Aandachtsgebieden; patiëntenparticipatie, patiënten bejegening en  
communicatie. 
 
24 uur per week werk ik in een huisartsenpraktijk in de omgeving van 
Sevenum, waar ik met mijn man en drie dochters, pubers, woon. Door 
werken in de gezondheidszorg weet ik hoe belangrijk het is dat de 
patiënt gezien en gehoord wordt. Hier wil ik, waar dat nodig is, de 
patiënt graag ondersteunen. 
Ik stel me voor dat wij als Cliëntenraad ervoor zorgen dat u ons weet 
te vinden en verwijzen graag naar www.viecuri.nl. We nodigen u uit 
om mee te denken en ons te voorzien van tips en adviezen.  

Graag zet ik mij graag in op het gebied van patiëntvriendelijkheid, toegankelijkheid, goede communicatie 
naar de patiënt toe en het omgaan van klachten. 

 

Liesbeth Peeters, Blerick,  lid sinds september 2017 
Ruim 40 jaar heb ik gewerkt in de gezondheidszorg als 
verpleegkundige, leidinggevende en gespecialiseerd verpleegkundige. 
Hierdoor ben ik zeer betrokken geraakt bij patiënten van VieCuri, hun 
familie en/of mantelzorgers. Ik vind het nu erg fijn dat ik een bijdrage 
kan leveren in de Cliëntenraad en het ziekenhuis van een andere 
(organisatorische) kant leer kennen. 

Mijn speerpunten zijn: goede zorg, veilige zorg , goede samenwerking 
en goede communicatie. 
 

Mat Korsten, Helden, lid sinds september 2017 
Aandachtsgebieden: kwaliteit van zorg, patiënten belangen en de 
positie van VieCuri in de regio Noord-Limburg. 
 
Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest als docent in het voortgezet 
onderwijs zocht ik - met mijn pensionering in zicht -  naar een 
nieuwe uitdaging. In de Cliëntenraad van VieCuri heb ik die uitdaging 
gevonden en ik kan daarbij ook mijn schoolervaring en kennis met 
betrekking tot medezeggen en medezeggenschap goed gebruiken. 

Mijn aandachtspunten liggen bij de patiënt: (bijvoorbeeld het promoten van het patiëntenportaal 
“mijnVieCuri”), de juiste zorg en begeleiding voor de patiënt die nodig is. Daarnaast gaat mijn aandacht 
ook uit naar de positie van VieCuri in de regio. 

In de eerste jaren bij VieCuri heb ik “ontdekt” hoe veelzijdig en dynamisch deze organisatie is. Er worden 
voortdurend veranderingen en vernieuwingen bij VieCuri doorgevoerd om de beste zorg te kunnen geven. 
De vernieuwde poli’s zijn een aanwinst. Door de voorgenomen fusie met Laurentius Ziekenhuis Roermond 
is er veel overleg en contact met de Cliëntenraad van Laurentius. Als inwoner van Helden hoop ik ook 
contactpersoon te zijn voor de regio Peel en Maas in de Cliëntenraad.  
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