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Voorwoord 

De veranderingen die voortvloeien uit het nieuwe strategische beleid en de plaats van de patiënt 
daarin, biedt de Cliëntenraad volop mogelijkheden om actief mee te denken bij de ontwikkelingen in 
de zorg in het algemeen en bij de Gelre ziekenhuizen in het bijzonder bij het  adviseren aan de Raad 
van Bestuur. 

De organisatieveranderingen die ingezet zijn door het nieuwe besturingsmodel biedt kans aan de 
Cliëntenraad om te kunnen adviseren over belangen van de patiënten in het overleg met de 
zorgbesturen. Voor het komende jaar komt daar het structurele overleg bij met de bedrijfskundig 
managers (BKM) van de zorgbesturen. 

Het is aan de Cliëntenraad om bij het beleid dat opgesteld wordt, steeds na te gaan of de belangen 
van de patiënten voldoende betrokken zijn en kwaliteit en veiligheid van zorg voorop staat. Daarbij is 
het uitgangspunt voor de Cliëntenraad om samen met het bestuur van Gelre ziekenhuizen te werken 
aan het bereiken van maximale veiligheid en kwaliteit van zorg . De Cliëntenraad zal deelnemen aan 
de commissie die bijdraagt aan de patiëntparticipatie en aan de Centrale Commissie Kwaliteit (CCK) 
van Gelre ziekenhuizen. 

De Cliëntenraad overlegt met het bestuur in het belang van de cliënten maar niet namens de cliënten. 
Daar ligt voor de Raad net als in de voorgaande jaren een punt van aandacht. Hoe kan de Raad meer 
betrokkenheid krijgen met de achterban die wij geacht worden te dienen. Daarbij wordt het komende 
jaar actief contact gezocht met cliëntenraden van omliggende zorginstellingen en met het 
patiëntenpanel van Gelre ziekenhuizen. 

De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met het bestuur van Gelre ziekenhuizen over het beleid dat 
uitgevoerd wordt, en waarover de raad zijn advies uitbrengt. Naast dit overleg zijn er ook contacten 
met de Raad van Toezicht, de zorgbesturen, met de ondernemingsraad en het Verpleegkundig 
Adviesorgaan (VAR) van Gelre.  

De Cliëntenraad heeft er vertrouwen in dat het ook dit jaar mogelijk zal zijn om een open en 
constructief overleg te voeren met de Raad van Bestuur. 

In het jaarplan wordt aangegeven op welke wijze de raad uitvoering geeft aan zijn adviesfunctie. 

Voorzitter Cliëntenraad, Ewoud Remmelts 
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1. Cliëntenraad 
 
Introductie 
Voor u ligt het Jaarplan 2019 van de Cliëntenraad Gelre ziekenhuizen. Dit plan is opgesteld om 
richting te geven aan de werkzaamheden van de raad. Er is voor gekozen om in de komende periode 
de prioriteitstelling nadrukkelijk te bepalen vanuit het perspectief van de cliënt. Hiervoor zijn 
onderwerpen gekozen die ons inziens van groot belang zijn voor de cliënt.   
Daarnaast zal de agenda van de raad voor een belangrijk deel bepaald worden door de activiteiten 
van de Raad van Bestuur, in het bijzonder de uitvoeringsplannen voor de Strategie Koers 2025.  
 
1.1 Visie 
De zorgwereld is buitengewoon sterk in beweging. Zowel zorgverleners als zorgvragers worden 
daarbij beïnvloed door de overheid en door de zorgverzekeraars, waarbij de doelstelling van deze 
laatste is om de zorg betaalbaar te houden. Tegelijkertijd moet de kwaliteit minimaal gelijk blijven, 
maar liever nog verder stijgen. Ook wordt van de zorgvrager verwacht c.q. wordt hem/haar de 
mogelijkheid geboden, meer zeggenschap te hebben over de uit te voeren behandeling. Ten opzichte 
van voorgaande jaren zijn genoemde punten niet anders. Wat wel anders is, is dat het ziekenhuis zich 
heeft verbonden aan het beleid dat er in de nabije jaren geen sprake meer zal zijn van enige groei van 
het budget. Dit houdt in dat steeds meer efficiency gevonden moet worden in de bedrijfsvoering om 
met het beschikbare budget uit te komen. Een uitdaging voor het ziekenhuis waarbij de cliëntenraad 
nadrukkelijk zal kijken wat hiervan de effecten zijn voor de patiënt. 
 
Vertaald naar waar te nemen trends (waar aandacht aan moet worden  besteed) betekent dit o.a.: 
 

- Kosten van de zorg; 
De kosten voor de zorg van Gelre ziekenhuizen liggen boven het landelijk gemiddelde. Een en 
ander heeft in het verleden al geleid tot een forse bezuinigingen. Aan de vooravond van 2019 
is inmiddels duidelijk dat in het komende jaar nog eens bijna € 10 miljoen omgebogen moet 
worden. Met deze bezuiniging moeten middelen vrijgespeeld kunnen worden om te kunnen 
investeren.  
 

- De rol van de overheid en van de zorgverzekeraars; 
De overheid trekt zich steeds verder terug en laat een en ander over aan de “markt”. Hierbij 
hebben de zorgverzekeraars een steeds pregnantere rol, met name bij het bepalen van de 
vergoedingen die ziekenhuizen ontvangen voor verrichtingen. De grootste zorgverzekeraar 
waar Gelre zaken mee doet, Zilveren Kruis Achmea, heeft aangegeven dat zij bereid is om 
een meerjarig contract met Gelre ziekenhuizen te sluiten.  
 

- De roep om transparantie; 
De overheid vraagt om meer transparantie op het gebied van kosten voor behandelingen. Dit 
leidt ertoe dat steeds meer verzekeraars hun vergoedingen per verrichting gaan publiceren en 
dat ziekenhuizen dat ook gaan doen. Afgezien van de vraag of de gepubliceerde kosten 
correct zijn, is deze tendens steeds nadrukkelijker aanwezig en wordt van ziekenhuizen 
verwacht dat zij hierin meegaan. 
 

- De positie van de cliënt; 
De cliënt zal steeds meer informatie willen hebben over het ziekenhuis en de medisch 
specialist. De cliënt wordt ook steeds mondiger. Bovendien is de trend om de cliënt te 
betrekken bij besluitvorming over de behandeling.  
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- ICT ontwikkelingen; 

Het elektronisch patiëntendossier blijft een punt van aandacht. Het thema E-health is van 
groot belang voor de wijze waarop de cliënt benaderd en behandeld wordt. Hieronder hoort 
ook de communicatie met de cliënt thuis en met zorgverleners die niet direct in het ziekenhuis 
zitten. Te denken valt hierbij aan huisartsen, apotheken en dergelijke waar een “veilige 
communicatie” mee moet plaatsvinden. 

 
 
Het is voor de Cliëntenraad van groot belang deze trends nauwkeurig te volgen gezien het feit dat 
bovenstaande van invloed kan zijn op de belangen van de patiënten  
 
De Cliëntenraad is van mening dat het nuttig en nodig is dat hij de Raad van Bestuur van Gelre 
ziekenhuizen permanent kritisch volgt ervan uitgaande dat het cliëntenbelang centraal moet 
staan en dat er zonder patiënten geen ziekenhuis is.  
 
De Cliëntenraad zal zich nadrukkelijker gaan oriënteren op zijn functioneren door contacten te 
zoeken met patiëntenpanels en met cliëntenraden in omliggende zorginstellingen zoals 
ziekenhuizen en Radiotherapiegroep. 
 
 
1.2 Missie 
 
“De Cliëntenraad wil dat patiënten onbezorgd goede zorg ontvangen”.  
Hij wil het beleid van Gelre ziekenhuizen zodanig ondersteunen dat het gemeenschappelijke 
cliëntenbelang gewaarborgd is en blijft ook bij (toekomstige) veranderingen in de organisatie.  
De Cliëntenraad wil hierbij voor de Raad van Bestuur een nuttige en betrouwbare partner zijn. De 
Cliëntenraad doet dit door het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het stellen van relevante 
vragen vanuit cliëntenperspectief.  
Om dit te kunnen doen wil de Cliëntenraad actief een luisterend oor zijn voor signalen van de 
achterban en deze vertalen richting de organisatie.  
 
Dit betekent dat hij zich zodanig zal profileren dat de achterban de Cliëntenraad weet te vinden.  
 
De cliëntenraad verwacht in de loop van het jaar 2019 adviesaanvragen te ontvangen die voortvloeien 
uit de implementatie van het meerjarig strategisch beleid. 
 
 
1.3 Werkwijze 

 
De Cliëntenraad werkt in principe volgens het bestuurlijk model. Daaronder verstaat hij dat de 
Cliëntenraad zich adviserend en controlerend opstelt ten opzichte van de Raad van Bestuur.  
Indien nodig zal hij ook het participerend model hanteren door de mogelijkheid open te houden om ad 
hoc deel te nemen aan commissies en/of werkgroepen.  
In onze gevraagde en ongevraagde adviezen gaat de Cliëntenraad zich voortaan ook onafhankelijker 
opstellen. Dit zal wellicht leiden tot adviezen over onderwerpen die voor de Cliëntenraad van belang 
zijn.  
 
Om het voorgaande mogelijk te maken en om in een turbulente, dynamische omgeving het werk als 
Cliëntenraad goed uit te kunnen voeren, is het wenselijk de werklast gelijkelijk binnen de raad te 
verdelen.  
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Naast het structurele overleg met de Raad van Bestuur heeft de Cliëntenraad tweejaarlijks een 
gesprek met de bedrijfskundig managers van Gelre ziekenhuizen. 
 
Als Cliëntenraad willen we ook informatie halen op het operationele niveau. Deze informatieve 
gesprekken richten zich op patiëntenbelangen. De Cliëntenraad wil hiermee ook het gevoel hebben 
dat de patiëntveiligheid en zorgkwaliteit goed geborgd is.  
 
De gesprekken vinden plaats aan de hand van vaste agendapunten. Daarbij richt de Cliëntenraad zich 
primair op de onderwerpen die aan een verzwaard advies gebonden zijn. 
Afgesproken agendapunten: 

- Wachttijden. 

- Zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. 

- Huidige en te voorziene knelpunten. 

- Actuele onderwerpen vanuit bedrijfskundig manager. 

- Ontwikkelingen gaande of te verwachten. 
 
 
2. Advisering 
 
 
2.1 De beleidscyclus 
Medezeggenschap gaat over het beïnvloeden van beleid van een zorgorganisatie. Elke organisatie 
neemt voortdurend beslissingen over wat men wil bereiken, op welke manier, met inzet van welke 
middelen, op welke termijn, onder wiens verantwoordelijkheid. De grote lijnen van het beleid worden 
op bepaalde momenten in het jaar vastgesteld.  
 
De Cliëntenraad zal voortdurend de keuze moeten maken om wel of niet deel te nemen aan dat 
proces van het maken en uitvoeren van beleid, op welk moment hij dat wil en ook op welke manier. 
De fasen van de beleidscyclus van een (zorg)organisatie zijn: 

 Agendavorming; 
 Beleidsvoorbereiding; 
 Beleidsbepaling; 
 Uitvoering; 
 Evaluatie; 
 Terugkoppeling. 

 
Om invloed te kunnen uitoefenen zal de Cliëntenraad zich tot de Raad van Bestuur wenden en 
afspraken maken over het moment waarop hij betrokken wil worden bij de beleidscyclus. 
Deze betrokkenheid geldt zowel voor gevraagd als ongevraagd advies. De werkwijze van de 
Cliëntenraad zal zijn: kennisnemen, meedenken en adviseren. 
 
Om deze betrokkenheid op de juiste manier uit te kunnen voeren acht de raad het noodzakelijk in alle 
communicatie te kunnen beschikken over een “Cliënt Effect Rapportage”. Hierin verwacht hij dat de 
effecten van voorstellen / maatregelen voor de cliënten worden aangegeven. 
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2.2 Onderwerpen die passen in de beleidscyclus zijn: 

 Meerjarenbeleidsplan(nen); 
 Kwaliteits- en veiligheidsbeleid, in het bijzonder patiëntveiligheid & zorgkwaliteit; 
 Klachtenbeleid; 
 Jaarplan; 
 Begroting; 
 Jaarrekening; 
 Certificering; 
 Ontwikkeling ICT, o.a. cliëntenstromen en elektronisch patiëntendossier en gebruik SAP; 
 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg; 
 Organisatie van de Cliëntenraad. 

 
Naast de punten die voortvloeien uit de bovengenoemde beleidscyclus behoudt de Cliëntenraad zich 
het recht voor ook andere onderwerpen te behandelen en de Raad van Bestuur hierover te adviseren. 
 
 
3. Aandachtspunten Cliëntenraad Gelre ziekenhuizen 
 
Voor het jaar 2019 zijn de volgende aandachtspunten door de Cliëntenraad gekozen. Hierbij is 
rekening gehouden met een aantal “standaardonderwerpen” die sowieso aan bod komen in de gehele 
raad. De verbijzondering van onderwerpen is in het bijzonder gedaan om enkele belangrijke 
aandachtsgebieden te kunnen verdelen over de leden van de raad.  
Standaard aandachtsgebieden voor de gehele raad zijn: 

- Patiëntveiligheid en zorgkwaliteit (één van de belangrijkste bestaansredenen voor de raad); 
- Plannen die voortkomen uit de toekomstvisie 2025; 
- De uitkomsten van onderzoeken van de inspectie (IGJ); 
- Klachtenbeleid. 

 
Verbijzonderde aandachtspunten en daarmee toegewezen aan leden van de raad zijn: 

- Zorginhoudelijke speerpunten van Gelre waarbij door de raad is gekozen om extra aandacht 
te geven aan: 

- Oncologie; 
- Chronische zorg; 
- Ouderenzorg: 

- E-Health in het bijzonder elektronische communicatie met de omgeving, waaronder de cliënt; 
- Verbetering Informatie Patiënten en Professional (VIPP): 
- Zorginkoopbeleid, met name de ontwikkeling van de onderhandelingen tussen de het 

ziekenhuis en de zorgverzekeraars. De zorgafname en beschikbaar blijven van deze zorg het 
gehele jaar door, onafhankelijk of afgesproken productiecijfers worden overschreven; 

- Financiën; 
- Wachttijden, in het bijzonder te nemen acties en communicatie (verwijzing naar andere 

klinieken) in geval van overschrijding Treek-norm; 

- Communicatie / verbinding achterban en andere adviesorganen; 
- Deelnemen van leden van de Cliëntenraad in Patiënt Participatie Commissie en in de Centrale 

Commissie Kwaliteit. 
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4. Overlegstructuur Cliëntenraad Gelre ziekenhuizen 
 
De Cliëntenraad kent een vaste vergaderstructuur die in 2019 voortgezet wordt.  
 

- Vergaderingen voltallige Cliëntenraad: 
- Eens per maand;  
- Vier maal per jaar een gedeelte van de reguliere vergadering als formeel overleg met 

de Raad van Bestuur; 

- Volgens een nader vast te stellen rooster een aantal vaste “gasten” tijdens de 
vergaderingen met als doel informatie en kennis uitwisselen en adviseren: 

- Voorzitter medische staf (twee maal per jaar); 
- Lid Raad van Toezicht namens Cliëntenraad (tenminste één maal per jaar); 
- Manager stafafdeling Patiëntveiligheid & Zorgkwaliteit (tenminste één maal 

per jaar). 

- Vergaderingen met een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad: 
- Overleg met Bedrijfskundig Managers (twee maal per jaar ); 

Doel: wat speelt er specifiek binnen het zorgbestuur; 
Deelnemers: twee afgevaardigden bestaande uit één lid en één lid DB. 

- Overige overleggen: 
- Informeel overleg met RvB (8 maal per jaar); 
- Afvaardiging OR (één maal per jaar), met mogelijk extra overleg indien gewenst; 
- Bestuur VAR (één maal per jaar); 
- Cliënten via bijv. patiëntenverenigingen, spiegelgesprekken, informatiebijeenkomsten, 

“Vertel me Gelre”, etc.; 

- Informeel met leden klachtencommissie namens de Cliëntenraad; 
- Informeel met het Lid RvT namens de Cliëntenraad (tenminste één maal per jaar). 

 
 
 
 
Vastgesteld tijdens de vergadering van de Cliëntenraad te Apeldoorn op  
 
 
 
 
 
E. Remmelts        L. van den Heuvel 
Voorzitter       Vicevoorzitter 
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Bijlage 1 
 
Samenstelling per 1 januari 2019 
 

Samenstelling Cliëntenraad en functieverdeling 

Dhr. E. (Ewoud) Remmelts Voorzitter 

Vacant Secretaris / Penningmeester 

Dhr. L. (Leo) van den Heuvel Vicevoorzitter 

Dhr. C.H. (Berry) van Bruchem Lid 

Dhr. J.A.H. (Joop) Keuls Lid 

Mevr. J.M.W. (Annemiek) Littooij Lid 

Mevr. mr. W.E. (Wilma) van Veldhuizen Lid 
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Bijlage 2 
 
Rooster van aan- en aftreden.  
 
De zittingstermijn van de leden van de raad bedraagt 4 jaar met de mogelijkheid voor een tweede 
termijn. 
 

Rooster van aan- en aftreden 

Naam Lid sinds Einde 1
e
 termijn Einde 2

e
 termijn 

Dhr. J.A.H. (Joop) Keuls 01-01-2013 01-01-2017 01-01-2021 

Dhr. L. (Leo) van den Heuvel 01-07-2014 01-07-2018  

Mevr. mr. W.E. (Wilma) van Veldhuizen 01-02-2015 01-02-2019  

Dhr. E. (Ewoud) Remmelts 15-10-2015 15-10-2019  

Mevr. J.M.W. (Annemiek) Littooij 15-10-2016 15-10-2020  

Dhr. C.H. (Berry) van Bruchem 15-10-2016 15-10-2020  
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Bijlage 3 
 
Onderwerpen voor advies.  
 
De Cliëntenraad heeft adviesrecht over een aantal onderwerpen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen adviesrecht en verzwaard adviesrecht. Deze onderwerpen zijn: 
 
Onderwerp met adviesrecht: 
 

 Een wijziging van de doelstellingen of grondslag 
 Het overdragen van de zeggenschap of fusie 
 Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling 
 De gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling 
 Een verhuizing of gedeeltelijke opheffing van de instelling 
 Een verhuizing of ingrijpende verbouwing 
 Een belangrijke wijziging in de organisatie 
 Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden 
 De benoeming van leden van de Raad van Bestuur 
 De begroting en jaarrekening 
 Het algemeen beleid rond de toelating en stopzetting van de dienstverlening 

 
 
Onderwerp met verzwaard adviesrecht: 
 

 Voedingsaangelegenheden van algemene aard 
 Het algemene beleid op het gebied van: 

o Veiligheid 
o gezondheid of hygiëne 
o geestelijke verzorging 
o maatschappelijke bijstand 
o recreatiemogelijkheden en ontspanningsmogelijkheden 

 Het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitssysteem en instrumenten/methodes 
 De vaststelling of wijziging van de klachtenregeling 
 Het aanwijzen van leden van de klachtencommissie 
 Een wijziging van voor cliënten geldende regelingen 
 Het instellingsbesluit 
 De extra afgesproken bevoegdheden  


