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Visie  

De Cliëntenraad wil vanuit cliëntenperspectief een bijdrage leveren aan het organiseren van 

hoogwaardige en bereikbare zorg, die door VieCuri Medisch Centrum wordt nagestreefd.  

Werkwijze  

● De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over voorgenomen besluiten die 

te maken hebben met cliëntenbelangen  

● Gespreks- en onderhandelingspartner van de Raad van Bestuur  

● Neemt deel aan regionale overleggen die samenwerking tussen zorgpartners vraagt.  

● Continu bewaken van cliëntenbelang  

● Volgt ontwikkelingen in de zorgwereld nauwlettend en speelt daarop in.  

Doelstelling  

● De zorg  geleverd door VieCuri blijvend te verbeteren en hiervoor steeds aandacht te vragen, 

zodat de patiënt die een beroep doet op zorg zich prettig voelt en graag naar VieCuri komt.  

● Met de organisatie hierover in gesprek blijven en samen de verbeteringen de juiste 

richting te geven. 

 

Besproken onderwerpen  

Besproken onderwerpen vanuit patiëntenperspectief:  

-  Maand- en kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid, met registraties 

patiënten financiën en personeel. 

-  Uitkomsten PREM; een landelijk kwaliteitsmeting met patiënten over (poli)kliniek. 

- Juiste Zorg op de Juiste plek; welke patiënt moet waar en hoe behandeld worden 

in de keten.  

-  Covid-19 zorg, gevolgen voor patiënten en bezoekers.  

-  Vergezellen van de patiënt naar polikliniek tijdens corona tijd. 

-  Videoconsult, door corona is deze mogelijkheid versneld ingevoerd. 

-  Samenwerking SEH posten VieCuri en Laurentius. 

-  Nieuwbouw Venray, nieuwe locatie is gevonden.  

-  Privacy en gesprekken met patiënten.  

-  Ingebruikname nieuwe versie van mijnVieCuri. 
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-  Patiëntenparticipatie, actieve deelname van patiënt bevorderen aan de eigen zorg.  

-  Samen beslissen, landelijke actie over bewust samen keuzes maken in behandeling.  

-  Patiëntenpanel, vragen opgesteld en resultaten besproken naar aanleiding ervaringen van 

patiënten met de eerste en tweede corona golf.  

- Herinrichting centrale hal, de voorbereidingen voor herinrichting zijn in volle gang.  

- Nieuwe locatie Pantaleon Panningen.  

-  Voorbereidingen verbouwing OK en medische beeldvorming, eerste informatie 

ontvangen.  

- Wachttijden priklaboratorium en nieuw systeem met afspraken.  

-  Regiobeeld Noord Limburg is in gang gezet en zal verder uitgewerkt worden waar de 

Cliëntenraad een nadrukkelijke rol zal krijgen.  

-  Ouderenzorg en visie ontwikkelen. 

-  Aanpassen van bezoektijden.  

-  Patiënten worden gebeld vanuit VieCuri zonder nummerherkenning. 

-  Rapportage datalekken heeft veel aandacht gehad. 

-  Nieuw lid Cliëntenraad is aangesteld via de sollicitatie.  

-  Strategische heroriëntatie; voorbereiding om nieuw beleid te ontwikkelen voor de 

komende 5 jaar is gestart. Hiervoor waren 2 “heidagen” uitgetrokken samen met de 

organisatie. 

- Duurzaamheid heeft alle aandacht binnen de organisatie.  

-  Kaderbrief en jaarplan 2022. 

-  Her-accreditatie JCI keurmerk is door VieCuri behaald.  

-  Statutenwijzigingen en reglementen RvB en RvT conform wet besproken  

-  Nieuwe leden RvB en RvT, de profielschets besproken.  

-  Verkoop zorg 2021 met de zorgverzekeraars.  

-  Covid-19; de pandemie en de gevolgen voor patiënten zijn we nauw bij betrokken. 

 

 

Besproken onderwerpen betreffende de organisatie of Cliëntenraad:  

- Taakverdeling binnen de Cliëntenraad. 

- Medezeggenschapsregeling en Informatieprotocol. 

-  De nieuwe wet “Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg 2018”” is van toepassing. Deze 
heeft invloed op de rol van advisering van de Cliëntenraad 

- Huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad is aangepast.  

-  Vacatiegelden zijn opnieuw vastgesteld conform de wetgeving. 
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Overzicht adviesaanvragen 2021  

-  Profielschetsen lid Raad van Toezicht  

-  Benoeming RvB  

-  Jaarplan en begroting  

-  Gewijzigde klachtenregeling VieCuri  

-  Jaarrekening  

-  Bloedprikken op afspraak  

-  Aanpassing bezoekregeling geboortecentrum en kinderafdeling  

Al deze adviesaanvragen zijn positief beoordeeld door de Cliëntenraad. 

 

 

Vergaderingen en overleggen 

Intern  

De Cliëntenraad heeft in 2021 twaalf reguliere vergaderingen gehad al dan niet digitaal, in 

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.  

Daarnaast hebben er diverse werkoverleggen structureel met diverse afdelingen en personen 

plaatsgevonden zoals met de klachtenfunctionarissen, ZOBC, CMS,VSB en OR.  

Extern  

Er heeft extern overleg plaatsgevonden met de Cliëntenraad collega’s van Proteion, De 

Zorggroep en het Laurentius Ziekenhuis. Tevens heeft een gesprek met de voorzitter van 

de Cliëntenraad Cohesie plaatsgevonden.  

Daarnaast is er overleg geweest met de voorzitters van de cliëntenraden van de Limburgse 

ziekenhuizen. 
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De Cliëntenraad aan het woord 
 

Huub Selen, Reuver, voorzitter sinds januari 2018, 

lid sinds september 2017  

 
Aandachtsgebied: bereikbaarheid van hoogwaardige en goede zorg,  

kwaliteit en veiligheid van de zorg borgen. Om aan de toenemende 

zorgvraag voor de toekomst te kunnen blijven voldoen, zal 

samenwerking met alle partners in de keten nodig zijn. De komende 

jaren wil ik mij extra inzetten om de samenwerking met cliëntenraden van 

alle ketenzorgpartners uit de regio tot stand te brengen.  

Digitale zorgverlening zal worden uitgebreid en heeft eveneens prioriteit. 

Daarnaast zal uit oogpunt van preventie door onze Cliëntenraad 

meegedacht worden hoe gezonde leefstijl onder de aandacht van de 

bewoners in ons verzorgingsgebied gebracht kan worden, dit om 

zorgkosten te verlagen.   

 

Vanuit mijn rol als voorzitter, zal ik de samenwerking met de Raad van Bestuur van VieCuri 

blijven optimaliseren en respecteren, om zo te komen tot het beste resultaat voor de 

patiënten. 

 

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.  
2021 was voor onze patiënten en het personeel wederom een bewogen 
jaar. De Cliëntenraad vindt dat VieCuri aardig de rug recht heeft weten 
te houden. Ondanks corona en de ontruiming van het ziekenhuis door 
de hoge waterstand van de Maas werd er hard gewerkt om de 

wachtlijsten te verkorten. VieCuri is een ziekenhuis in beweging. Er zijn in 2021, zie ons jaarverslag, 
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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Huug Lennaerts, Beesel, lid sinds 1 mei 2014 

2021 is een jaar dat niemand snel kan én zal vergeten.  

Het overrompelende karakter van de Covid-19 pandemie en haar brede 

gevolgen voor ons allemaal.  

Daar boven op een nog bijna niet beheersbare hoeveelheid regen en 

rivierwater welke richting Venlo en VieCuri stroomde. 

De inwoners en hulpverleners van Limburg (-Noord) kregen dit jaar dit 

alles voor de kiezen. De VieCuri-organisatie én gemeenschap en haar 

patiënten bleef weinig bespaard. Fier mogen alle Viecurianen zijn hoe 

ze samen dit lot wisten te managen en de gevolgen waar mogelijk te 

beperken. VieCuri's teamspirit was bijzonder inspirerend. Bijzonder is het te mogen constateren en te 

ervaren dat ondanks Covid-19, toch nog best veel vormen van VieCuri-zorg tijdens deze lange 

periode, voor verrassend veel patiënten toch breed en goed beschikbaar was. (Behoudens natuurlijk 

tijdens de kortstondige hoogwater-evacuatie). 

VieCuri en haar mensen hebben laten zien dat ze deze tegenslagen professioneel kunnen opvangen. 

Ondertussen wordt ook nagedacht en overleg gevoerd over de nodige veranderingen voor de 

komende jaren. Dit voor de bepaling van de gepaste aard en omvang van de  ziekenhuiszorg voor 

(geheel) Limburg-Noord. 

De punten voor extra aandacht zijn voor de CR de komende jaren: 

 Steeds intensievere en slimme samenwerking met de logische zorg (keten)partners.  
 E-health in de mate wat kan (ook vanuit het perspectief van  de patiënt) 
 Continuïteit van de chronische, geplande en acute zorg. 
 Juiste zorg op de juiste plek. 
 De patiënt denkt actief mee en is/vormt zo een bron voor praktische “hoe-kan-VieCuri-zorg-

beter-tips" voor alle bij de directe en indirecte zorgverlening betrokken medewerkers en/of 
professionals (patiënten-participatie).  

 "Samen beslissen” mét de patiënt over haar/zijn eventuele behandelingstraject. 

Het VieCuri-fundament voor dit alles heeft 2021 doorstaan en treedt als zodanig "extra gewapend" 

naar voren voor 2022 en verdere jaren!  

 

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. 
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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, patiëntenparticipatie, innovatie, 

plaats en positie van VieCuri in Noord-Limburg, aandacht voor de 

oudere patiënt en communicatie. 

Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest als docent in het voortgezet 

onderwijs zocht ik - met mijn pensionering in zicht - naar een nieuwe 

uitdaging. Als lid van de Cliëntenraad heb ik die uitdaging gevonden en 

kwam mijn schoolervaring en kennis van medezeggenschap goed van 

pas (gericht op patiënten belangen). Mijn speerpunten liggen bij de 

patiënt, de juiste zorg op de juiste plaats, patiëntenportaal, mijn VieCuri en klachtenprocedure .  

Ik heb in de loop der jaren “ ontdekt” hoe veelzijdig en dynamisch deze organisatie is. Er worden 

voortdurend vernieuwingen, veranderingen bij VieCuri doorgevoerd om de beste zorg en kwaliteit te 

kunnen waarborgen.  

De Cliëntenraad heeft de laatste jaren bij VieCuri veel respect en waardering gekregen voor haar 

werkzaamheden en wordt nu goed betrokken bij de besluitvorming en ontwikkelingen binnen VieCuri. 

Ik heb respect en waardering hoe VieCuri erin slaagde in de Corona-tijd de zorg voor de regio te 

waarborgen. 

Als inwoner van Helden hoop ik ook contactpersoon en aanspreekpunt te zijn voor de regio Peel en 

Maas in de Cliëntenraad van VieCuri.  
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Thea Vastbinder, Venlo, lid sinds 1 mei 2021  
aspirant-lid sinds 1 november 2020)  
  
Vanaf het moment dat ik toetrad tot de Cliëntenraad heerste er 
corona. De eerste periode werd ik verrast door het aantal 
onderwerpen waar de Cliëntenraad door de Raad van Bestuur en de 
Raad van Toezicht over geïnformeerd wordt. Natuurlijk is de 
coronacrisis een belangrijk onderwerp. We worden geïnformeerd over 
de stand van zaken; welke keuzes er gemaakt (moeten) worden. 
Bijvoorbeeld over de voortgang van de reguliere zorg, inrichting van 
looproutes, aanpassing van bezoektijden etc. De Raad van Bestuur is 
hier erg transparant over, wat maakt dat je een goed beeld krijgt hoe 

moeilijk sommige keuzes zijn. 
  
Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in de zorg en plannen van de overheid 
zullen er nog veel onderwerpen bij de Cliëntenraad voorbij komen. Het belangrijkste is echter dat we 
van de patiënten horen wat zij van het ziekenhuis vinden. Waar loopt u tegen aan? Wat kan er beter? 
Dit zijn de zaken die de Cliëntenraad graag van u hoort. Dan kunnen we proberen, met onze invloed, 
het allemaal nog beter te maken dan dat het al is. 
 


