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SAMENSTELLING PER 31-12-2020

Hans Schuurman, voorzitter
Financiën, bouw, samenwerking, digitale
processen, externe contacten, zorgnetwerk
Roermond, Raad van Toezicht, redactie
Laurierblad, overleg cliëntenraden zorg

Karin Nijskens, vicevoorzitter
Moeder & Kind Centrum, samenwerking,
zorg, Wvggz, RvT

Peter Adriaans, lid
Kwaliteit & veiligheid, patiënttevredenheid,
financiën, bouw

Han Hensen, lid
Kwaliteit & veiligheid, ouderenzorg, zorg,
digitaal cliëntenpanel, overleg
Verpleegkundige Staf (VSB) en
Ondernemingsraad (OR), MKC

Tieny Housmans, lid
Kwaliteit & veiligheid, zorgnetwerk
Roermond, overleg VSB/OR, Wvggz,
ouderenzorg, overleg cliëntenraden zorg

Twan van Pol, lid
Kwaliteit & veiligheid, ouderenzorg,
adviesraden
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VISIE

Vanuit cliëntperspectief een bijdrage leveren aan
het organiseren van de kwalitatief hoge zorg die
Laurentius nastreeft.

WERKWIJZE

Volgen en bekijken van veranderingen en
beleidsvoorstellen;
Continu bewaken van cliëntenbelangen;
Gespreks- en onderhandelingspartner van de Raad
van Bestuur (RvB);
Gevraagd en ongevraagd adviseren over
voorgenomen besluiten die te maken hebben met
het patiëntenbelang;
Deelnemen aan regionale overleggen die
samenwerking tussen zorgpartners vraagt.

DOELSTELLING

De beleving en het welbevinden van de patiënt
die een beroep doet op de zorg van het
Laurentius Ziekenhuis (LZR) blijvend verbeteren;
De organisatie van het Laurentius Ziekenhuis
stimuleren om hierop gerichte activiteiten
daadwerkelijk in de organisatie te verankeren en
te bewaken.
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BESPROKEN ONDERWERPEN

Fusie LZR – VieCuri
Nieuwe samenstelling RvT
Aanmeldzuilen en de implementatie ervan
Cliëntenpanel
Maaltijden voor patiënten tijdens opname
Kwetsbare ouderen; sterke medische zorg
voor deze ouderen
Aanmeldzuilen

Kwartaalrapportages Kwaliteit & Financiën
COVID-19 en de impact daarvan voor
patiënten en de ziekenhuisorganisatie
Werving en selectie Raad van Bestuur
Publieksavond
Definitief besluit Overeenkomst met
Landelijke Stichting
FamilieVertrouwensPersoon (LSFVP) in de
geestelijke gezondheidszorg

Maaltijd patiënten tijdens opname

Rapportage van de
Klachtenonderzoekscommissie (KOC)
Kaderbrief 2021
Vacatures acute as
Zorghotel
Gezamenlijke cliëntenraad met het Medisch
Specialistisch Bedrijf (MSB)
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van
Zorghotel

acute zorg in Nederland
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UITGEBRACHTE ADVIEZEN

Rookvrij ziekenhuis
Begroting 2020
De juiste zorg op de juiste plek
Meegebrachte voeding door en voor patiënten
Beleidsplan Wvggz
Huisregels Wvggz PAAZ
Jaarrekening 2019
Dienstverleningsovereenkomst met Landelijk
Rookvrij ziekenhuis

Stichting FamilieVertrouwensPersoon (LSFVP)
Palliatieve zorg

De juiste zorg op de juiste plek

Palliatieve zorg
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INSTEMMING

Klachtenregeling en werkwijze regionale
klachtencommissie.

CLIËNTENPANEL UITVRAGEN

De cliëntenraad bevraagt de achterban via het
cliëntenpanel. De uitkomst van deze onderzoeken
gebruikt de cliëntenraad in haar advies richting het
bestuur;
Tijdens de publieksavonden presenteert de
cliëntenraad de uitkomsten van de cliëntenpaneluitvraag.

In 2020 is er een uitvraag geweest met als
onderwerp:
Zorg in coronatijd.
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