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Op 22 november heeft de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur vergaderd. In deze vergadering is 
verder gesproken over de invoering van de Wkkgz, de gevolgen die dit voor de organisatie van SGE 
heeft en de rol die de Cliëntenraad heeft in het vaststellen van het beleid. De Cliëntenraad heeft daarbij 
een aantal vragen naar voren gebracht die de Raad van Bestuur gaat verwerken in het beleid. 
Afgesproken is om in de vergadering van januari dit beleid omtrent de invoering van de Wkkgz 
nogmaals te bespreken ter besluitvorming. Verder werd met tevredenheid teruggekeken op de actie 
om bij de jaarlijkse griepvaccinatie vanuit de Cliëntenraad contact te leggen met de patiënten van SGE. 
Doel was het ophalen van input aan de Cliëntenraad en uitnodigend te zijn om vragen, thema’s vanuit 
de patiënt aan de orde te stellen. Per centrum en/of cluster zal hier vervolg aan worden gegeven door 
bijvoorbeeld rondom de thema’s die uit de enquête naar voren zijn gekomen een informatieve 
bijeenkomst te organiseren. Dit gebeurt nadrukkelijk per centrum en/of cluster om aan te sluiten bij de 
behoefte in de wijk. 
Iedere vergadering van de Cliëntenraad wordt aandacht besteed aan een terugkoppeling wat er in de 
klankbordgroepen wordt besproken. Voor SGE Woensel/Prinsejagt kwam de start van de nieuwe 
clustermanager aan de orde, alsook de tijdelijke patiëntenstop i.v.m. de personele bezetting. Het 
betreft hier een tijdelijke stop op inschrijving op SGE Woensel, waarbij patiënten die zich willen 
inschrijven worden doorverwezen naar 2 nabij gelegen gezondheidscentra van SGE. Naar verwachting 
zal de stop binnenkort weer worden opgeheven. Een ander thema dat aan de orde kwam was online 
diensten van SGE. De Cliëntenraad merkte terecht op dat niet iedere patiënt toegang heeft tot digitale 
middelen en/of daarmee om kan gaan. De Raad van Bestuur heeft hierop toegelicht hoe zij online 
diensten als service aan patiënten, die dat nadrukkelijk willen, aan het ontwikkelen is. Daarentegen 
blijft de ‘oude’ methode altijd bestaan, er zullen altijd patiënten zijn die dat meer op prijs stellen. 
Inspelen op de verschillende smaken is eigenlijk het beleid dat SGE voorstaat.  
In de vergadering wordt ook gedeeld welke interessante bijeenkomsten op stapel staan en/of welke 
patiëntbelangen organisaties nuttig zijn om kennis van te nemen. Besloten wordt Zorgbelang Brabant 
uit te nodigen voor een kennismaking met de Clientenraad. Zorgbelang Brabant is net als SGE 
deelnemer van de proeftuin Slimmer met Zorg en heeft ook het consortium Ehealth gestart waarbinnen 
SGE koploper is met het online diensten aanbod. Tijdens de VOBB bijeenkomst is er specifiek gesproken 
over ouderen. Daar is kennis gemaakt met ZuidZorg, een wederzijds enthousiasme is ontstaan om eens 
nader kennis te maken met de gehele cliëntenraad.  Met dank voor de enthousiaste inzet van de leden 
(en de voorzitters) wordt de vergadering op tijd gesloten. 
 
De volgende vergadering is op 20 januari 2017.  

 
 


