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Inleiding 

In het laatste kwartaal van 2017 was de Cliëntenraad weer op volle sterkte met een ambitieus team.  

De voorzitter  verlengde zijn eerste termijn niet en twee leden werden vervangen in verband met het 

bereiken van hun derde en laatste zittingstermijn.  

De voorgenomen fusie met het Laurentius Ziekenhuis in Roermond vergde veel van onze aandacht. 

Onze ambitie om de Cliëntenraad zichtbaarder te maken, zowel in- als extern, is mede hierdoor 

verschoven. In januari 2017 zijn nieuwe bestuurders in VieCuri aangetreden waarmee de 

Cliëntenraad veelvuldig heeft overlegd.   

VieCuri heeft in 2017 de JCI award behaald en dit is niet zo maar een keurmerk. Het ziekenhuis werd 

beoordeeld op bijna 1200 meetbare elementen zoals medicatieveiligheid, voorlichting aan patiënten, 

beperking van het risico van infecties. Daarnaast ook zaken als onderhoud van (medische) 

apparatuur, inrichting en beheer van de gebouwen. Grote winnaar is, dankzij de inzet van het 

personeel, de cliënt want de veiligheid rondom de zorg is nu verbeterd.  

De Cliëntenraad is doorlopend geïnformeerd over het belang van het behalen van dit keurmerk en de 

voortgang. Alle onderdelen van het keurmerk worden nu als standaard gebruikt, waardoor de 

kwaliteit beter is gewaarborgd.  

VieCuri heeft het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis net niet gehaald. Dit betekent niet dat 

senioren onvriendelijk of niet goed behandeld worden. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de 

werkgroep die zich bezig houdt met het beleid rondom ouderen. 

De wettelijke vernieuwde klachtenregeling VieCuri is veelvuldig besproken in de Cliëntenraad en 

vooral hoe klachten voorkomen kunnen worden.  

In 2018 zal de Cliëntenraad zich met name bezighouden met: de voorgenomen fusie met het 

Laurentius Ziekenhuis Roermond, klachtenafwikkeling, herinrichting centrale hal / Patiënten Service 

Bureau, herinrichting parkeerterrein de verdere ontwikkeling van het digitale patiëntenportaal “mijn 

VieCuri”.  

 

 

 

 

Samenstelling:  

Van links naar rechts: Marije 

Verploegen, Huug Lennaerts, Jenny 

Jeucken, Erik Craenen, Marie-Christine 

Hulsbeck, Mat Korsten, Liesbeth 

Peeters, Uschi van Leeuwen en Huub 

Selen.  
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Algemeen 

De Cliëntenraad (CR) heeft als doel om vanuit het perspectief van de patiënt een actieve bijdrage 
te leveren aan de optimalisatie en borging van de zorgverlening. Daarbij gaat het vooral om die 
aspecten, die direct van invloed zijn op de manier waarop patiënten zorg ervaren en om het 
bevorderen van hun welbevinden. De CR levert gevraagd en ongevraagd advies, maakt haar 
opvattingen over relevante zorgontwikkelingen kenbaar, doet voorstellen en brengt advies uit aan 
de Raad van Bestuur over aangelegenheden in de zorg en dienstverlening die VieCuri biedt. 

Vergaderingen 
 
In 2017 hebben elf reguliere vergaderingen plaatsgevonden, waarvan vijf maal in aanwezigheid 
van een lid van de Raad van Bestuur. Twee maal heeft er overleg plaats gevonden waarbij alle 
leden van de CR, de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur aanwezig waren. Gedurende dit 
“brede” overleg kwamen de prioriteiten voor de RvT in 2017/2018, de zorgplafonds, het resultaat 
2016 (van de beoogde fusiepartners, en het fusietraject met Laurentius Ziekenhuis aan de orde. 
Een vertegenwoordiging van de CR had in 2017 twee maal overleg met enkele leden van de 
Ondernemingsraad. Daarbij werd onder andere gesproken over het fusietraject met Laurentius 
Ziekenhuis, de beddenreductie en het duurzaamheidsprogramma.  
  
In het belang van een actuele agenda en de voorbereiding van de vergaderingen van de CR. had 
voorafgaande aan de reguliere vergaderingen  vooroverleg plaats met de voorzitter en de 
secretaris van de RvB.    
 
In 2017 heeft twee maal overleg plaatsgevonden tussen de Cliëntenraden van Proteion, Zorggroep 
Noord- en Midden-Limburg en VieCuri. Belangrijkste onderwerpen van gesprek waren, opnieuw, 
de ‘verkeerde bed-problematiek’, ofwel het ontbreken van tijdige en gepaste aansluitende zorg na 
noodzakelijk verblijf in het ziekenhuis en ziekenhuisopnamen ten gevolge van ontbrekende 
mantelzorg. Dit speelt vooral direct voorafgaande aan het weekend.  
 

Studiebijeenkomst Cliëntenraad op 12 april 
 
De bijeenkomst stond in het teken van de taakverdeling (aandachtsgebieden) en de bezinning op 
haalbaarheid en realiteit van ambities. De komst van nieuwe leden en het vertrek van 2 leden, de 
wisseling van voorzitter en secretaris, zal aanvang 2018 aanleiding zijn om meer aandacht te 
besteden aan taakstelling, ambities en verbetering raadpleging achterban. 
 

Overige activiteiten 
 
De CR heeft in 2017 vervolgcontacten onderhouden met de verantwoordelijke projectleiding over 
de inrichting en gebruik van het patiëntenportaal, dat eind 2016 van start ging. In 2017 werd over 
de verdere uitwerking van dit portaal, mede afhankelijk van de ervaringen en het gebruik in de 
praktijk, bredere informatie verstrekt. Daarnaast is ook vervolgoverleg gevoerd met de afdelingen 
Patiëntenvoorlichting en Communicatie over de eind 2016 doorgevoerde vernieuwing van de 
website van VieCuri. Ultimo 2017 wordt nog (relatief) weinig gebruik gemaakt van het portaal. Dit 
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is een uitdaging: overbrengen van nut en voordelen van het podium voor vergroten van de inbreng 
van patiënten. 
 
De CR bespreekt ter voorbereiding van zijn vergaderingen de belangrijkste thema’s en 
ontwikkelingen binnen de organisatie maandelijks met de voorzitter en secretaris RvB. De afspraak 
om dit soort zaken maandelijks met elkaar te bespreken, en af te stemmen over 
informatiebronnen, sluit aan bij de behoefte van de CR om goed geïnformeerd te zijn over actuele 
onderwerpen en maakt het mogelijk de implicaties daarvan in eigen kring, tijdig, te bespreken..  

De CR heeft in 2017 in het kader van het programma Productive Ward de vraag voorgelegd over 
de samenhang tussen dit programma en de overige projecten en programma’s. Gezien de voor 
patiënten en medewerkers positieve ervaringen met dit systeem en de daaruit voortvloeiende, 
beoogde, reductie van de communicatieve en administratieve werklast, achtte de CR het van 
belang dat de positieve resultaten en ervaringen met de uitrol van dit systeem intern breed 
worden gedeeld en verspreid EN dat de samenhang met overige projecten wordt bewaakt. 
Gedoeld werd hier op onder andere JCI. Hierbij doelt de CR vooral op het communiceren van de 
resultaten  met betrokken patiënten. 

Een delegatie van de CR heeft geparticipeerd in het traject tot versterking van de samenwerking 
met het Laurentius Ziekenhuis Roermond en de beoogde fusie. 

In overeenstemming met zijn functie en taakopvatting hebben leden van de CR in 2017 
deelgenomen aan diverse werkgroepen binnen VieCuri (onder andere Commissie Medische 
Ethiek, Netwerk Palliatieve Zorg) en aan een selectie van regionale en landelijke congressen die 
betrekking hadden op ontwikkelingen in de zorg. De voorzitter van de Cliëntenraad heeft de 
bijeenkomsten van het voorzittersoverleg Cliëntenraden Limburg bijgewoond.  

 

Overzicht adviesaanvragen 2017 
 

 Adviesaanvraag Klachtenregeling VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg: 
op 9 maart 2017 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd. 

 Adviesvraag concept jaarplan/begroting 2018: op 15 december 2017 heeft de Cliëntenraad 
positief geadviseerd. 

 
De CR heeft haar in de loop van 2016 afgesproken beleid over patiënteffectrapportage voortgezet: 
wanneer bij adviesaanvragen  of voorgenomen besluiten, naar het oordeel van de CR, 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 CR. De CR stelt vast dat hieraan in redelijkheid gehoor werd gegeven. 
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Samenstelling Cliëntenraad en rooster van aftreden 
 
De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden en kende gedurende 2017 een volledige bezetting. In 
onderstaand rooster van aftreden staan de data van benoeming en eventuele herbenoeming 
vermeld. De heer Arts heeft zijn lidmaatschap per 1 juni 2017 beëindigd. Mevrouw Verploegen en 
de heer Craenen beëindigden hun lidmaatschap per 31 december 2017 in verband met het 
voltooien van hun 3e en tevens laatste zittingstermijn. De Cliëntenraad is naar aanleiding van hun 
(aanstaande) vertrek medio 2017 gestart met een wervingscampagne, die tot benoeming van drie 
nieuwe leden heeft geleid. Zij zijn op 5 juli 2017 respectievelijk 20 juli 2017 van start gegaan. In de 
reguliere vergadering van 6 december 2017 heeft de CR unaniem en op grond van het vertrek van 
de voorzitter en secretaris, een nieuwe voorzitter en secretaris uit haar midden gekozen.  

 

Nr. Naam 
 

1ste termijn 
begint 

2de termijn 
begint 

3e termijn 
begint 

Einde 
lidmaatschap 

1 
J. Arts, voorzitter tot 1-7-2017 1-6-2014   31-05-2017 

2 
E. Craenen, wnd. voorzitter m.i.v. 1-7-2017 1-1-2009 1-1-2012 1-1-2015 31-12-2017 

3 
M. Verploegen, bestuurlijk secretaris 1-1-2009 1-1-2012 1-1-2015 31-12-2017 

4 
U. van Leeuwen, lid 1-1-2012 1-1-2015 1-1-2018 31-12-2020 

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

6 M.C. Hulsbeck lid, secretaris m.i.v. 31-12-
2017 1-8-2016 1-8-2019 1-8-2022 31-7-2025 

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

8 
H. Selen, lid, voorzitter m.i.v. 31-12-2018 5-7-2017 5-7-2020 5-7-2023 4-7-2026 

9 
M. Korsten, lid 5-7-2017 5-7-2020 5-7-2023 4-7-2026 

10 
L. Peeters, lid 20-7-2017 20-7-2020 20-7-2023 19-7-2026 
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De Cliëntenraad aan het woord 

 

Erik Craenen, Horst, lid vanaf 2008  
 
Gedurende twee periodes van ongeveer een jaar heb ik de rol van 
waarnemend voorzitter van de Cliëntenraad vervuld, waarvan het 
laatst in 2017. Ik ben bekend met organisatorische complexiteit van 
de zorgsector, zorginstellingen en financiële stromen in de 
gezondheidszorg. Dat is ook het terrein waarop mijn activiteiten 
zich hebben gericht. Mijn lidmaatschap eindigde per 31 december 
2017 in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn.  
Gedurende deze periode en nog steeds stapelen de hervormingen 
in de zorg zich met de politieke doelstelling de macro-economische 

zorgkosten te beheersen en beheersbaar te houden in een sterk vergrijzende samenleving.  
 
Zorginstellingen anticiperen op deze ontwikkelingen en passen hun organisatie aan dit nieuwe 
speelveld aan. Dit is een continu proces, zo ook bij VieCuri. Ik heb VieCuri zien ontwikkelen en zich 
zien voorbereiden op de toekomst. Ik denk hierbij uiteraard aan de meerjarige, gefaseerde renovatie, 
het openen van de buitenpoli’s maar zeker ook de aanpassingen in de organisatiestructuur, IT-
ontwikkelingen zoals het patiëntenportaal ‘MijnVieCuri’. In de laatste periode van mijn lidmaatschap 
was er uiteraard behoorlijk veel focus op de voorbereiding van een mogelijke fusie met Laurentius 
Ziekenhuis Roermond. Het was mooi maar ook niet altijd eenvoudig om vanuit het patiënten 
perspectief een bijdrage aan al deze zaken te kunnen leveren en hier bij betrokken te mogen zijn. 
Kwaliteit van zorg is hierin uiteraard een belangrijk goed, echter deze laat zich niet eenduidig 
definiëren.    
 
Verder zien we de verhouding tussen patiënt en zorgverlener veranderen als gevolg van een 
gewijzigde rolverdeling. De patiënt wil en moet steeds meer betrokken zijn in de keuzes en 
afwegingen die worden gemaakt in zijn zorgtraject. Dit vraagt ook om een andere bejegening van en 
omgang met patiënten door zorgverleners. Alles bij elkaar zijn er dus nog mooie en complexe 
uitdagingen voor de Cliëntenraad. Ik wens de huidige leden van de Clientenraad veel succes en 
wijsheid met deze uitdagingen. Met veel vertrouwen in de huidige leden heb ik in december 2017 op 
een hele prettige manier afscheid genomen van deze Raad. 
 

Marije Verploegen, Oostrum, lid sinds 2008 
 
Mijn lidmaatschap eindigde 31 december 2017 in verband met het 
bereiken van de maximale zittingstermijn. 
Vanaf 2013 ben ik voorzitter klankbordgroep ontwikkeling Netwerk 
Palliatieve Zorg. De activiteiten voor het Netwerk Palliatie Zorg zal ik 
voorlopig voortzetten. Lid zijn van de Cliëntenraad betekent “vrij” 
maar niet vrijblijvend, meedenken, vooruitdenken, positief kritische 
bijdragen leveren aan - ingrijpende - ontwikkelingen in de zorg. 
Ontwikkelingen die ons allen, vroeg of later, meer of minder, 
aangaan. In de afgelopen negen jaren heb ik mijn ervaring en 
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bagage ingezet, samen met de andere leden van de Cliëntenraad. Eenieder in de Cliëntenraad levert 
op eigen wijze en vanuit een andere achtergrond een bijdrage aan het behartigen van de belangen 
van patiënten. Wat hebben patiënten aan al die ontwikkelingen die zich afspelen binnen VieCuri en 
tussen al die Zorginstituten waarmee VieCuri samen Goede Zorg wil verlenen? Wordt de patiënt 
“beter” van veranderingen in de organisatie, van samenwerkingsafspraken met huisartsen, van 
fusies? De Cliëntenraad wil en moet die vragen die gaan over effecten van al wat er gebeurt binnen 
en tussen de Zorgorganisaties bespreekbaar maken en laten beantwoorden. Wordt de patiënt er 
“beter” van?   
Ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe leden van de Cliëntenraad die dit najaar zijn aangetreden die 
taak met dezelfde passie zullen vervullen: elk op hun eigen wijze. Ik wens hen veel succes. Schroom 
niet om contact op te nemen over zaken die u persoonlijk of de mensen in uw omgeving, aangaan. 
Samen houden we de gezondheidszorg “gezond”! 
 

 
Uschi van Leeuwen, Venlo, lid sinds 1 januari 2012 

Sinds zes jaar ben ik lid van de Cliëntenraad. In deze tijd is er veel 

veranderd. De patiënt wordt steeds meer als partner gezien, is bij 

het behandeltraject betrokken en kan zijn eigen keuzes maken. De 

patiënt is nu het uitgangspunt van nieuwe ontwikkelingen in het 

zorgproces. 

Een punt van aandacht blijft de communicatie tussen zorgverlener 

en patiënt. Als Cliëntenraad worden wij steeds vaker in een vroeg 

stadium van nieuwe projecten en veranderingen betrokken en 

weten de verschillende geledingen ons beter te vinden. Er wordt 

grote waarde gehecht aan onze mening en inbreng. Zeker op het gebied van e-health  valt er nog 

veel winst en gebruiksgemak voor ons cliënten te halen. Denk bijvoorbeeld aan het patiëntenportaal, 

digitale communicatie/ consulten met de zorgverleners en speciaal voor verschillende 

patiëntengroepen ontwikkelde Apps als ondersteuning in hun ziekteproces. 

 

Huug Lennaerts, Beesel, lid sinds 1 mei 2014 

De instroom van de drie nieuwe leden is soepel verlopen. Dit met 

dank aan het met volle inzet “door-dieselen” van de vertrekkende 

leden. Zo was de continuïteit van de Cliëntenraad gegarandeerd.  

Met het oog op de voorgenomen fusie is de samenwerking met de 

Clientenraad van het Laurentius Ziekenhuis Roermond wederzijds 

opgepakt en werpt de eerste vruchten af. Onderlinge kennismaking, 

een (voorgenomen) rondleiding door de beide ziekenhuis locaties, 

etc. 

Een brede dialoog omtrent de gestelde zorg-prioriteiten, organisatie en werkwijze is opgestart. We 

kijken in elkaars keuken. Maar zijn ook mét elkaar in gesprek over de profielen van het zorgaanbod 

per locatie. Fraai dat dit ons allen lukt met een open mind en dito agenda.  
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Dit alles vanuit het besef dat hét perspectief geldend voor de gehele regio noord- en midden Limburg 

is: fusie en samenwerking als opmaat voor het behoud van kwalitatief goede en toegankelijke (top-

klinische) ziekenhuis zorg. 

 

Marie-Christine Hulsbeck, Venlo, lid sinds 1 augustus 2016 

Een cliënt die naar het ziekenhuis komt is kwetsbaar, maakt zich 

zorgen over zijn/haar gezondheid. Dit geldt ook voor familie of 

mantelzorger. De cliënt verwacht  de best mogelijke zorg in een 

veilig, goed verzorgd en vriendelijk ziekenhuis . De cliënt wil zo snel 

mogelijk weten wat er aan de hand is en hoe dit op te lossen. De 

Cliëntenraad doet haar uiterste best om vanuit dit gegeven mee te 

denken en te adviseren rondom alle processen waarbij cliënten of 

familie bij betrokken zijn. Het kan en moet nog beter, dat is ons 

speerpunt voor 2018.  

 

Jenny Jeucken, Horst, lid sinds 1 augustus 2016 

Door mijn werk in een huisartsenpraktijk weet ik hoe belangrijk het 

is om goed te communiceren, de privacy te handhaven en klachten 

goed op te pakken. Hier kunnen we namelijk allemaal van leren. Dit 

wil ik overbrengen en voor staan binnen de Cliëntenraad. Ik  heb 

geleerd hoe dynamisch en groots VieCuri is en  ik  ben trots dat ik 

mag meedenken. Ik had niet gedacht dat de Cliëntenraad over 

zoveel onderwerpen mag meepraten. Ik hoop dat we eraan kunnen 

werken dat de patiënt ook steeds meer weet heeft van ons bestaan 

en dat we ons sterk maken voor VieCuri. 

 

Huub Selen, Reuver, lid sinds september 2017 

Sinds september 2017 ben ik lid van een zeer actieve Cliëntenraad.  

In januari 2018 ben ik gekozen tot voorzitter van deze raad. Ik vind 

het mooi om dit werk te doen en mee te werken aan de realisatie 

van de speerpunten van de Cliëntenraad, te weten: 

 bejegening en klantvriendelijkheid 

 kwaliteit en veiligheid 

 continuïteit van de zorg 

Persoonlijk wil ik  aan de toekomstige ontwikkeling in de zorg, vanuit de cliënt bekeken, een bijdrage 

leveren om zo goede zorg te kunnen blijven leveren en te borgen aan de cliënten in onze regio. 
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Liesbeth Peeters, Blerick,  lid sinds september 2017 

Na vele jaren in de gezondheidszorg te hebben gewerkt is dit een 

mooie aanvulling. Graag wil ik een bijdrage leveren aan het welzijn 

van de patiënt maar ook van de medewerker. Vaak is dit een 

samenspel. Het moet wel allemaal haalbaar zijn. Communiceren 

speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

 

 

Mat Korsten, Helden, lid sinds september 2017 

Ik zag in de Cliëntenraad een mooie uitdaging waar mijn ervaringen, 

belangstelling en interesses na mijn pensionering goed tot zijn recht 

kunnen komen. Ik heb oog voor de belangen van de patiënt in 

VieCuri. Denk bijvoorbeeld aan: klantgericht werken waarbij de 

patiënt centraal staat, goede service aan de patiënten, korte 

wachttijden, goede afhandeling van klachten, toegankelijk 

patiëntendossier, parkeerbeleid, goed aanbod van specialismen bij 

VieCuri.   

Daarnaast wil ik me ook richten naar de cliënten (lees patiënten, zorgverleners, mantelzorgers, 

huisartsen) uit de regio Peel en Maas. Ik wil een aanspreekpunt  zijn voor de mensen in deze regio en 

hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een goede relatie met VieCuri. 

In mijn kennismakingsperiode bij VieCuri heb ik "ontdekt" hoe veelzijdig en dynamische deze 

organisatie is. Er zijn al veel veranderingen en vernieuwingen bij VieCuri doorgevoerd en de 

vernieuwde poli’s zijn een winstpunt. De Cliëntenraad blijft streven naar een optimale zorg en goede 

begeleiding en ik hoop daar een bijdrage aan te leveren. 

 

 

 

 

 


