
CLIËNTENRAAD  
LAURENTIUS ZIEKENHUIS 
De Cliëntenraad levert vanuit patiëntperspectief een bijdrage 
aan het organiseren van kwalitatief hoge mensgerichte 
zorg die Laurentius biedt. De raad maakt medewerkers van 
het ziekenhuis bewust van de belangen, het welzijn en de 
beleving van de patiënten. Andere taken zijn de patiënt- 
belangen continu bewaken, veranderingen en beleids- 
voorstellen volgen en bekijken, en deelnemen aan regionale 
overleggen van samenwerkende zorgpartners. Voor 
de Raad van Bestuur is de Cliëntenraad gespreks- en 
onderhandelingspartner. De Cliëntenraad geeft gevraagd 
én ongevraagd advies over voorgenomen besluiten die het 
patiëntbelang raken.
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De procedure van werving en aanstelling is afgestemd op het 
borgen van diversiteit van patiënten in de samenstelling van  
de Cliëntenraad.

(afscheid genomen in 2021)

Bijeenkomsten

Ondernemingsraad (OR)
De Cliëntenraad voert structureel overleg met de OR 
vanuit het belang van de patiënt over de thema’s die in 
beide raden spelen. De bevindingen worden – waar nodig 
– gedeeld met de Raad van Bestuur en in werkoverleggen 
met medewerkers. Voor 2021 was de invulling van 
het Covidbeleid en impact ervan op medewerkers en 
patiënten het onderwerp van gesprek.

Regionale cliëntenraden
Laurentius werkt constructief samen met andere 
zorgorganisaties in de regio om gezamenlijk te realiseren 
dat de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek 
kan worden gegeven. Ook op patiëntniveau is er sprake 
van samenwerking en overleg; een vertegenwoordiging 
van de Cliëntenraad neemt deel aan deze overleggen.

Voorzitters cliëntenraden Limburgse ziekenhuizen
De voorzitters van de cliëntenraden van de Limburgse 
ziekenhuizen overleggen over relevante ontwikkelingen en 
wisselen gemeenschappelijke zorg- en aandachtspunten 
uit.

Verpleegkundig Stafbestuur (VSB)
Het VSB en de Cliëntenraad informeren elkaar 
halfjaarlijks over beider activiteiten en doelen. Waar 
nodig versterken zij elkaar in de onderwerpen die onder 
de aandacht moeten worden gebracht van de Raad 
van Bestuur met als doel de kwaliteit van zorg van het 
Laurentius te verbeteren. Het binden van stagiaires door 
werkperspectief te bieden, de werkdruk en de mogelijke 
gevolgen daarvan voor de patiëntenzorg waren onderwerp 
van gesprek.
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 Beleid informatiebeveiliging  
De Cliëntenraad heeft ingestemd met het geschetst beleid 
om digitale informatiedeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
Omdat de concrete uitwerking miste, heeft de Cliëntenraad 
niet ingestemd met het document dat de uitwerking beschreef. 
In 2022 wordt concretisering van het beleid opnieuw aan de 
Cliëntenraad voorgelegd. 

 Ethisch kader
De Cliëntenraad heeft positief geadviseerd op het Ethisch 
kader van Laurentius: de leidraad voor het goed, verstandig en 
verantwoord handelen van alle medewerkers, in de behandeling 
van patiënten en in de omgang met collega’s. 

 Intentieverklaring Spoedeisende Hulp (SEH) 
De Cliëntenraad heeft positief geadviseerd op een onderzoeks-
plan inzake het voortbestaan van de SEH nu en in de nabije 
toekomst in Roermond. Samenwerking met andere ziekenhuizen 
in de buurt maakt deel uit van dit plan. Doel is behoud van 
autonomie van de SEH.

 Jaarrekening 2020 & jaarplan en begroting 2021
De Cliëntenraad is in 2021 periodiek geïnformeerd over de 
financiële gang van zaken. Periodiek is de Financiële kwartaal-
rapportage met de manager Financiën en Control doorgenomen 
waarbij de realisatie cijfers 2021 in vergelijking met de begroting 
en de jaarverwachting zijn behandeld en de vragen en opmerkingen 
van de Cliëntenraad zijn beantwoord. In 2021 heeft de 
Cliëntenraad positief geadviseerd met betrekking tot de 
Jaarrekening 2020 en het jaarplan- en begroting 2021.

 Strategisch beleid  
De Cliëntenraad heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van de 
kaders van het nieuw strategisch beleid van Laurentius voor de 
komende jaren. Een strategie waarin het belang van de patiënt 
is meegenomen: de juiste zorg op de juiste plek zoveel mogelijk 
binnen de eigen regio, waar nodig in samenwerkingsverbanden. 
De Cliëntenraad blijft in 2022 nauw betrokken bij de verdere 
uitwerking van de nieuwe strategie.

Afdeling Ouderengeneeskunde
De Cliëntenraad heeft gepleit voor het onderzoeken 
van de mogelijkheden tot inrichting van een speciale 
ouderenzorgafdeling. Dit advies wordt meegenomen in  
de uitwerking van het nieuwe strategisch beleid. 

Brandbrief opschaling Intensive Care (IC) 
Tijdens de piek van coronabesmettingen heeft de 
Cliëntenraad de Raad van Bestuur verzocht de 
zorgcapaciteit ten behoeve van opname van meer 
Covidpatiënten niet uit te breiden zodat de zorg die op  
dat moment al werd geleverd, kon worden voortgezet.  
Dit is gehonoreerd. Het was voor de medewerkers, de 
Raad van Bestuur en de Cliëntenraad een moeilijk besluit 
omdat de behoefte aan IC-zorg merkbaar groter was dan 
de beschikbaarheid ervan.

Covidgevolgen
De Cliëntenraad heeft de ervaringen van patiënten met 
de geldende coronamaatregelen en de impact daarvan 
gemeten in een onderzoek van het cliëntenpanel. De 
uitkomsten zijn – waar mogelijk – meegenomen in het 
Covidbeleid en -protocol van Laurentius. De Cliëntenraad 
heeft bij de eerste versoepeling van maatregelen ervoor 
gepleit om weer bezoekers toe te laten bij verblijfs-
patiënten. Ook het belang van aanwezigheid van een 
familielid, vriend of ander begeleider bij een patiënt tijdens 
een consult bij een arts is door de Cliëntenraad benadrukt.

Druk op de zorg en personeelsverloop 
De Cliëntenraad is op de hoogte gesteld van de druk 
op het zorgpersoneel en de daarmee samenhangende 
consequenties. De Cliëntenraad deelt deze zorgen en 
heeft daarom geadviseerd om personeel in opleiding zo 
sterk mogelijk te binden aan Laurentius door hen – waar 
mogelijk – baanperspectieven te bieden.

Gevraagd advies Ongevraagd advies
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 Uitwerking implementatie Wet VGGZ 
De Cliëntenraad heeft kennisgenomen van de uitwerking 
van de implementatie van de Wet Verplichte Geestelijke 
Gezondheidszorg (WVGGZ) in het zorgbeleid van 
Laurentius. Deze wet regelt de rechten van mensen 
die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een 
psychische aandoening.



Overig besproken onderwerpen 

Cliëntenpanel  
Het cliëntenpanel heeft in 2021 de mening van patiënten over 
de volgende thema’s gepeild:

• De beleving van de wachtruimtes op de poli’s.
•  De ervaringen met de nieuwe aanmeldzuilen en de 

daarmee samenhangende veranderingen op de poli’s.
•  De waardering voor het Laurierblad wat betreft vorm, 

inhoud en frequentie van verschijnen.
•  De toekomstige ontwikkelingen van het Laurentius  

(bezien door de ogen van leden van het cliëntenpanel).

Daarnaast is het cliëntenpanel in kaart gebracht:

• Welke mensen maken deel uit van het panel?
• Welke doelgroep vertegenwoordigen zij?
• Wat willen zij het Laurentius meegeven? 
•  Leven er bij hen aandachtspunten of thema’s die  

in de uitvragen nog niet zijn meegenomen?

Vanwege corona zijn de resultaten alleen digitaal gepresenteerd, 
op mijnLZR.nl en tijdens de online publieksavond.

Jaargesprek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
In het kader van het thema ‘Persoonsgerichte zorg’ heeft 
de IGJ samen met de gesprekspartners in het ziekenhuis 
gereflecteerd op de wijze waarop persoonsgerichte zorg 
vorm krijgt in Laurentius. De focus lag daarbij op de volgende 
gespreksonderwerpen: 

1  continuïteit en coördinatie van zorg in netwerken, 
2  zorg in dialoog,
3  toegankelijkheid van zorg,
4  bestuurlijke verantwoordelijkheid,
5  toereikende uitkomstmaten. 

De Cliëntenraad heeft in dit gesprek haar betrokkenheid bij de 
patiënten en de goede samenwerking en open communicatie 
met de Raad van Bestuur toegelicht.

Kennismaking coördinator vrijwilligers
De Cliëntenraad heeft kennisgemaakt met de coördinator van 
de vrijwilligers en een beeld gekregen welke taken de zeer 
actieve groep vrijwilligers (mogen en kunnen) vervullen binnen 
het Laurentius en zo meewerken aan het realiseren van goede 
zorg voor de patiënten.

Kwaliteitsrapportages
Laurentius heeft haar financiële, kwaliteits- en veiligheidsbeleid, 
de realisatie daarvan en de nieuwe aandachtspunten in 
driejaarlijkse kwaliteitsrapportages toegelicht en verantwoord.

Medezeggenschapsregeling
De Cliëntenraad heeft overlegd met het bestuur van
het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) om ook de 
medezeggenschap van patiënten van het MSB te 
vertegenwoordigen. De uitwerking gebeurt in 2022.

IBABS
De Cliëntenraad maakt gebruik van IBABS om zich voor te 
bereiden op bijeenkomsten. IBABS is een digitale omgeving 
waarin beveiligd en gebruiksvriendelijk informatie wordt 
gedeeld. 

Profiel klachtenfunctionaris
Het nieuw profiel van de klachtenfunctionaris dat is opgesteld, 
is door de Cliëntenraad goedgekeurd. Op basis van dit 
profiel is een nieuwe klachtenfunctionaris aangenomen.

Reglement Cliëntenraad 
De inspraak van de Cliëntenraad is opnieuw onder de  
loep genomen en belicht tegen de landelijke richtlijnen  
van medezeggenschap in een ziekenhuisorganisatie.  
In goed overleg met de Raad van Bestuur is deze mede-
zeggenschap op een paar punten geherformuleerd. De 
Cliëntenraad heeft het nieuwe regelement goedgekeurd.  

Samenwerking laboratoria Laurentius en VieCuri
De Cliëntenraad staat positief tegenover de in gang 
gezette samenwerking van deze laboratoria.

Verbouwing/nieuwbouw
De Cliëntenraad blijft de toegankelijkheid van en de 
parkeermogelijkheden bij het ziekenhuis onder de 
aandacht houden.

Zelfmeetkiosk
De Cliëntenraad is op de hoogte gesteld van de werking 
van de zelfmeetkiosk en de meerwaarde ervan voor de 
patiënt. Door de coronamaatregelen hebben de leden dit 
nog niet zelf kunnen ervaren.

Zorg acute as 
De Cliëntenraad heeft de verdere ontwikkelingen en 
vernieuwingen van de volgende afdelingen op afstand 
gevolgd:

• SEH – IC – Hartbewaking 
• Vrouw, moeder & kind centrum
•  Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
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