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De cliëntenraad heeft zich als taak gesteld een 
bijdrage te leveren aan een ziekenhuis-
organisatie die kwalitatief hoge zorg levert. De 
cliëntenraad bekijkt, volgt de veranderingen 
en beleidsvoorstellen nauwlettend. Daarbij 
bewaakt ze de cliëntenbelangen continu. Zij 
is gespreks- en onderhandelingspartner van 
de Raad van Bestuur (RvB). De cliëntenraad 
geeft, waar zij dit nodig acht, gevraagd 
en ongevraagd advies over voorgenomen 
besluiten die te maken hebben met het 
patiëntenbelang.

DOELSTELLING

Om de beleving en het welbevinden van de 
patiënt blijvend te verbeteren, willen we de 
organisatie stimuleren om de hierop gerichte 
activiteiten daadwerkelijk in de organisatie te 
verankeren en te bewaken.

Een van de manieren waarop de cliëntenraad haar 
achterban uitvraagt is door middel van het cliënten-
panel. Het cliëntenpanel is een onderzoekspanel 
bestaande uit (toekomstige) patiënten en bezoekers 
van het ziekenhuis. Enkele malen per jaar ontvangen 
leden van het panel een vragenlijst over 
uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot het 
ziekenhuis. De uitkomst van deze onderzoeken 
gebruikt de cliëntenraad in haar advies richting het 
bestuur. 

In 2019 zijn er uitvragen geweest met als onderwerp: 
fusie met VieCuri, no-shows en patiëntenportaal.

 
UITGEBRACHTE ADVIEZEN

CLIËNTENPANELVISIE

Cliëntenpanel & 
uitgebrachte adviezen

Visie & doelstelling

goodwill
rookvrij ziekenhuis
begroting 2020
statutenwijziging
aanstelling leden RvT
aanstelling lid RvB
fusie LZR - VieCuri

zorg op de juiste plek
jaarrekening 2018
programma initiatie- 
document fit 2025
positionering semen-
laboratoria



samenwerking VieCuri: positionering 
semenlaboratorium, burgerparticipatie
samenwerking met andere zorginstellingen
rookvrij ziekenhuis
programma fit naar 2025
verscherpt toezicht en jaargesprek Inspectie  
Gezondheidszorg & Jeugd 
voedingsbeleid: soepverstrekking
jaarrekening 2018
kaderbrief 2020
begroting 2020
gesprek gevoerd met klachtenfunctiona-   
rissen/ klachtenonderzoekscommissie over  
specifieke klachten en trends
klantgerichtheid: aanmeldzuilen, parkeerbe-
leid, registreren aan de bron, servicebureau, 
logistiek van bagage naar afdeling na een 
operatie
E-health: patiëntenportaal 
publieksavonden: uitslag cliëntenpanel
zorg op de juiste plek
werving en selectie zowel van RvT als RvB
no-shows
statutenwijziging

BESPROKEN ONDERWERPEN

Besproken onderwerpen

VRAGEN EN/OF OPMERKINGENSAMENSTELLING CLIËNTENRAAD

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag 
vragen en/of opmerkingen hebben dan 
vernemen wij dit graag van u. 

Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis
Postbus 920
6040 AX Roermond
Telefoon: 0475-38 23 30
Email: cliëntenraad@lzr.nl
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