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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. 
 
In het vroege voorjaar van 2020 vernam de Cliëntenraad dat het bestuur van het LZR zich terug 
had getrokken uit het fusieproces met VieCuri, dit tot grote teleurstelling van de Cliëntenraad. 
Het heeft veel gevolgen voor VieCuri gehad, zo ook voor de plannen van de CR in 2020. 
Immers de fusie en de gevolgen voor patiënt in kaart brengen stonden centraal voor de 
Cliëntenraad. 
 
In maart brak ook Covid 19 in Noord Limburg uit. Deze pandemie had een tsunami aan 
veranderingen voor het personeel en (corona)patiënten ten gevolge. Poliklinieken werden 
gesloten en operaties grotendeels uitgesteld. De voorzitter van de Cliëntenraad werd soms 
meerdere malen per week geïnformeerd door de Raad van Bestuur. 
 
 

Adviezen 
 
De Cliëntenraad heeft in 2020 slechts een aantal malen fysiek kunnen vergaderen. Ondanks de 
pandemie heeft het bestuur 10 maal een advies aan de Cliëntenraad gevraagd en heeft de raad 
eenmaal ongevraagd advies gegeven. De Cliëntenraad heeft positief geadviseerd over de 
invoering van het patiëntenpanel, hoe spreekt het personeel de patiënt aan Nederlands of 
dialect, en hoe waarborgt VieCuri op allerlei fronten de privacy van de patiënt. Bij de overige 
adviesaanvragen waren er geen directe gevolgen voor de patiënt. Wel heeft de Cliëntenraad in 
december aandacht gevraagd voor de onhandige wijze van betaling voor het lenen van 
rolstoelen voor vervoer van de auto naar de afdeling of polikliniek, wat alleen mogelijk is met 
een 2 euro munt.  
 
Overzicht adviesaanvragen 2020 
• Adviesaanvraag Patiëntenpanel: 
op 28 april 2020 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 
 
• Adviesaanvraag Spreken van dialect en Nederlands bij VieCuri:  
op 14 mei 2020 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 
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• Adviesaanvraag Privacybeleid:  
op 6 augustus 2020 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 
 
• Adviesaanvraag wijziging statuten:  
op 6 augustus 2020 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 

 
• Adviesaanvraag fusievoorstel VieCuri en Apotheek VieCuri Vitaal: 
op 7 september 2020 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 
 
• Adviesaanvraag reorganisatie Fitness VieCuri: 
op 12 oktober 2020 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 

 
• Adviesaanvraag Medezeggenschapsregeling, Huishoudelijk Reglement, 

Informatieprotocol en Regeling Vacatiegelden en Reiskostenvergoeding: 
op 3 december 2020 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd op de 
Medezeggenschapsregeling, Huishoudelijk Reglement en Informatieprotocol 
  
• Adviesaanvraag concept Jaarplan en Begroting 2021:  
op 7 december 2020 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 

 
• Adviesaanvraag Profielen RvB:  
op 3 december 2020 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 

 
• Adviesaanvraag Profiel lid RvT: 
op 7 januari 2021 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 
 
• Ongevraagd advies rolstoelen 

 
 

Vergaderingen 
 
Intern 
De Cliëntenraad heeft in 2020 twaalf reguliere vergaderingen gehad al dan niet digitaal, 
waarvan vier maal in de aanwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur. Tweemaal hebben 
alle leden van de CR een regulier overleg gehad met de Raad van Toezicht en de Raad van 
Bestuur. Er hebben twee extra overleggen plaats gevonden eind 2020 in verband met de 
adviesaanvragen profielschets  voor een nieuw lid van de Raad van Bestuur en drie nieuwe 
leden voor de Raad van Toezicht. 
 
De Cliëntenraad heeft het ingezette beleid, zich goed en breed te informeren om zodoende 
beter te kunnen adviseren, voortgezet in 2020. Leden van de Cliëntenraad hebben gesproken 
met of over: de klachtenfunctionarissen, JCI,  ZOBC, VSB,  gewijzigd parkeerbeleid voor het 
personeel,  patiëntenparticipatie, renovatie van de centrale hal, de menukaart voor de patiënt , 
project video-consulting, keuze en uitslag van de panel vraag en heeft kennisgemaakt met het 
Bestuur van de Medische Specialisten in VieCuri. In al deze gesprekken stond behalve 
Covid19, de kwaliteit voor de zorg voor de patiënt centraal. 
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Door de pandemie heeft de Cliëntenraad geen studiebijeenkomsten kunnen organiseren. Er is 
er slechts een bijeenkomst geweest van VieAmi. De bijeenkomst van Jong VieCuri is bezocht 
door twee leden van de Cliëntenraad. 
 
 
Extern 
 
Er is eenmaal overleg geweest met de Cliëntenraad collega’s van Proteion, De Zorggroep en 
Laurentius ziekenhuis en eenmaal met PX -zorg.  
 

Samenstelling Cliëntenraad en rooster van aftreden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden en kende gedurende 2020 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 
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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 2020 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 is 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 
2020 is wederom een jaar waarin VieCuri 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. 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 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. 
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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 
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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. Als inwoner van Helden hoop ik ook contactpersoon te 
zijn voor de regio Peel en Maas in de Cliëntenraad.  
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