
 

 

Nieuws van de Cliëntenraad 
10 november 2015 

 

 

De cliëntenraad is samengesteld uit één lid van elk van de klankbordgroepen van de 10 
gezondheidscentra van SGE. Periodiek heeft deze cliëntenraad overleg met de Raad 
van Bestuur van SGE.  Het 4e overleg heeft plaats gevonden op 10 november 2015. 
Tijdens dit overleg (10 nov.)  zijn o.a. de navolgende onderwerpen besproken:  
 

- Iedere vertegenwoordiger van de klankbordgroep meldt in dit overleg de 
belangrijkste zaken die in het eigen SGE-gezondheidscentrum hebben plaats 
gevonden. 

- Klankbordgroepleden maken zich zorgen over de toegankelijkheid van de “eigen 
huisarts”, bijv. wanneer een patiënt / cliënt een afspraak zou willen maken en  
deze huisarts heeft besloten om parttime te gaan werken. 

- Tijdens een werkbezoek door wethouder Lenie Scholten aan één van de SGE-
centra, is de klankbordgroep geattendeerd door de wethouder op het 
“ZorgSamenbuurt”-project dat ook in enkele Eindhovense wijken succesvol is. 

- Toegankelijkheid van Zorgcentra van SGE voor mindervaliden, blijft een 
voortdurend punt van aandacht en zorg. 

- Door de betreffende cliënt / patiënt kan altijd het verzoek worden ingediend 
inzage te krijgen in hun/haar “patiëntendossier”, met uitzondering van 
aantekeningen die de huisarts voor zichzelf heeft gemaakt.  

- De plannen voor de Jaarlijkse Openbare Bijeenkomst van de Cliëntenraad,  
 in 2016 , zullen op 12 jan. 2016 opnieuw geïnventariseerd worden middels 
inbreng van ieder van de leden van de Cliëntenraad.  

- Cliëntenraad maakt kennis met de in juni 2015 aangestelde secretaris van de 
Raad van Bestuur van SGE: mevrouw M. Stikvoort. 

- Het organigram van SGE wordt toegelicht door Marian Gersen die in de voorbije 
jaren nauw betrokken is geweest bij ontwikkelingen in  de organisatie, waarbij 
extra aandacht wordt gegeven aan de bijzondere plaats van DHT in elk 
gezondheidscentrum van SGE. (Discipline Huisartsen Team) 

- Overwogen wordt of het zinvol is voor de Cliëntenraad, om een lidmaatschap 
aan te gaan met een professionele  belangenbehartiger van Cliëntenraden; te 
weten: NCZ of LOC 

- E-Health is een onderwerp dat regelmatig de revue passeert. Tijdens de DDW( 
Dutch Design Week) hebben enkele leden van de CR zich laten voorlichten over 
ontwikkelingen binnen E-Health bij een presentatie van SlimmerLeven2020. De 
coöperatie SlimmerLeven 2020 , werkt samen met diverse partners o.a. TU/e. 
SGE is een van de initiatiefnemers van de coöperatie SlimmerLeven 2020. 
  

De volgende vergadering van de cliëntenraad met de Raad van Bestuur is gepland op 
12 januari 2016. 
 
 


