
 

Nieuws van de Cliëntenraad 
15 maart 2016 
 

 

De cliëntenraad is samengesteld uit één lid van elk van de patiëntenklankbordgroepen van de 
10 gezondheidscentra van SGE. Periodiek heeft de cliëntenraad overleg met de Raad van 
Bestuur van SGE. Tijdens het overleg van 15 maart zijn o.a. de navolgende onderwerpen 
besproken: 
 

 Uit het rondje van de vertegenwoordigers van de klankbordgroepen is een aantal zaken 
ingebracht: 
- werking van de apotheken en wijze van medicijnverstrekking; 
- ketenzorg voor chronisch zieken; 
- telefoonservice. De indruk bestaat dat deze nu, na wat opstartproblemen, goed 
  functioneert; 
- toegankelijkheid van de centra voor minder validen. 

 De jaarlijkse openbare vergadering van de Cliëntenraad kan vervangen worden door 
een vergadering van de eigen klankbordgroep van het centrum. Op die manier kunnen 
de onderwerpen aansluiten bij de behoeften en wensen van de patiënten van 
desbetreffend centrum. 

 Werving leden voor de klankbordgroepen blijft een punt van aandacht en zorg. 

 Er is (per 1 januari 2016) een nieuwe klachtenwet van kracht. De SGE is aangesloten bij 
de stichting klachtenregeling huisartsenzorg Zuid-Nederland. Zij heeft zich op de 
verplichte wijzigingen al voorbereid. In de komende vergadering komen we op dit 
onderwerp terug. De Cliëntenraad wil de vinger aan de pols houden omdat een goede 
klachtenregeling in het belang van alle patiënten is. 

 Het Jaarbeeld 2015 wordt gemaakt. Daarin wordt ook een item gewijd aan de 
werkzaamheden van de Cliëntenraad. Deze zal zelf zorg dragen voor het aanleveren van 
materiaal. 

 De Cliëntenraad vergadert van 17.00 tot 19.00 uur. Dit om mensen die aan het 
arbeidsproces deelnemen ook de mogelijkheid te geven te participeren. Volgende 
bijeenkomst wordt bezien of het gekozen tijdstip werkbaar is. 

 
Volgende bijeenkomst is gepland op 10 mei 2016, bedrijfsbureau SGE, Tilburgseweg 100 te 
Eindhoven. 
 
Wilt u nog iets opmerken, of heeft u vragen neem dan contact op met uw vertegenwoordiger 
van de klankbordgroep. 

 
 


