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De Cliëntenraad is de wettelijke vertegenwoordiging van cliënten (patiënten en hun naasten) in het Laurentius  
Ziekenhuis. Ze levert vanuit cliëntperspectief 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 cliënten. Andere taken zijn de cliëntbelangen continu bewaken, veranderingen en beleidsvoorstellen 
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 cliëntbelang raken.

Laurentius heeft in haar strategisch beleid 2022-2025 ‘Op weg naar een gezonde toekomst’ haar visie beschreven: 
‘Grenzen verleggen voor betere zorg’. De missie is: ‘Gedreven door passie en kennis om het verschil te maken’. 
De Cliëntenraad onderstreept vanzelfsprekend deze visie en missie, en wil dit graag samen met het ziekenhuis verder 
uitdragen.

Binnen de nieuwe strategie bepalen vijf strategische pijlers de koers van het Laurentius Ziekenhuis de komende jaren:

Toekomstbestendig inrichten van zorg

Mensgericht Laurentius

Samen organiseren van zorg

Bevorderen van gezondheid

Digitaal werken is de norm

De Cliëntenraad heeft ook een eigen missie en visie én hanteert jaarlijks een agenda met thema’s en speerpunten die 
aandacht krijgen. Deze lichten we toe in dit jaarplan 2023.

Inleiding

Op weg naar een gezonde toekomst

Zorgzaam
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Voorzitter Vicevoorzitter 

Arno Verhoeven Peter Adriaans 

Samenstelling
De Cliëntenraad van het Laurentius Ziekenhuis  
bestaat sinds medio 2022 uit de volgende leden:

Leden (Ambtelijk secretaris)

Theo Breukers Jessie Oudenhoven

Han Hensen

Tieny Housmans

Trudy Oele

José de Ponti

V.l.n.r. Tieny Housmans, Han Hensen, Trudy Oele, José de Ponti, Peter Adriaans, Jessie Oudenhoven, Theo Breukers, Arno Verhoeven.

Contact
Voor opmerkingen, suggesties of meer informatie  
over de Cliëntenraad kunt u contact met ons opnemen:

Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis
Antwoordnummer 1059
6040 VB Roermond
E-mail: clientenraad@lzr.nl

De motivatie en inzet van 
de Cliëntenraad sluit aan 

bij de slogan van ons 
ziekenhuis: We doen het 
samen, nu en morgen.

‘‘
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Missie
De Cliëntenraad geeft cliënten een stem, en daardoor invloed, bij het bevorderen van de kwaliteit van zorg die  
Laurentius Ziekenhuis biedt. Het welzijn en welbevinden van cliënten op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak staat 
altijd voorop, zowel voor, tijdens als na een opname en/of behandeling.

Visie
De Cliëntenraad:

• adviseert over en/of stemt in met beleidsvoorstellen; 

• is gespreks- en onderhandelingspartner voor de Raad van Bestuur; 

• levert een bijdrage aan een ziekenhuisorganisatie die kwalitatief hoge zorg verleent;

• geeft gevraagd en ongevraagd advies over mogelijke verbeteringen én behartigt daarbij continu het cliëntbelang;

•  geeft gevraagd en ongevraagd haar mening over voorgenomen besluiten en anticipeert op ontwikkelingen die de 
cliënt kunnen raken;

• heeft oog voor ketenzorg en samenwerkingspartners zoals huisartsen, apotheken, enzovoort;

•  neemt deel aan activiteiten in en rondom het Laurentius Ziekenhuis om voeling te houden met de cliënt en  
de organisatie, en zo de achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. 

Speerpunten voor 2023
De zorg is volop in ontwikkeling. Er gebeurt veel in en rondom het Laurentius Ziekenhuis. Om haar taak zo goed 
mogelijk te vervullen, richt de Cliëntenraad zich - actief en reactief - op verschillende onderwerpen. Zo heeft 
de Cliëntenraad bijvoorbeeld een rol bij de financiën en is zij betrokken bij de meerjarenraming, jaarplannen, 
trimesterrapportages en begroting van Laurentius. Naast het wettelijk vastgelegde instemmings- en adviesrecht heeft 
de Cliëntenraad in het bijzonder oog voor ontwikkelingen die aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld rondom zorg in 
de acute as en governance.

Vanuit cliëntbelang kiest de Cliëntenraad jaarlijks een aantal thema’s met bijbehorende speerpunten én doelstellingen 
waarop ze zich wil focussen. Voor 2023 zijn dat: 

 Facilitair
 • Bereikbaarheid en toegankelijkheid

 • Gastvrijheid en telefonische bereikbaarheid

 • Voeding  

 Communicatie
 •  Bekendheid, bereikbaarheid en  

zichtbaarheid Cliëntenraad
 • Cliëntenpanel 
 • Laaggeletterdheid 

 Kwaliteit & Veiligheid
 • Cliëntreis

 Digitalisering
 • Elektronisch patiëntendossier
 • Thuismonitoring 
 • Zelf plannen 
 • E-consulten

1 3
2 4
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Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Doel: Het ziekenhuis is goed en veilig bereikbaar voor iedereen: te voet, per fiets en per auto. 

Op de bereikbaarheid van het ziekenhuis is veel kritiek, zowel van cliënten als van medewerkers.  
Voor de herinrichting van het parkeerterrein en de toegankelijkheid te voet of per fiets zijn plannen in ontwikkeling. 
Sloop van bepaalde, niet meer in gebruik zijnde, gebouwen is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De Cliëntenraad 
wil in samenwerking met het Facilitair Bedrijf de huidige knelpunten verbeteren. Daartoe zal ze verbetervoorstellen 
doen om de bereikbaarheid en veiligheid voor alle bezoekers te bevorderen. Ook bewegwijzering en het handhaven 
van de aanwijzingen zijn een belangrijk onderdeel hiervan. 

Gastvrijheid en telefonische bereikbaarheid
Doelen:
• Cliënten kunnen het ziekenhuis altijd telefonisch bereiken;

• Cliënten kunnen eenvoudig een afspraak maken of plannen;

• Cliënten worden vriendelijk behandeld en gastvrij ontvangen;

• Cliënten voelen zich welkom.

Voeding
Doelen:
• Laurentius Ziekenhuis biedt gezonde voeding, zowel op verpleegafdelingen als in het restaurant;

• Menu’s worden in overleg met de cliënt samengesteld;

•  Door aandacht voor voeding heeft de cliënt een zo goed mogelijke voedingstoestand. Hierdoor verloopt  
het verblijf in het ziekenhuis zo optimaal mogelijk;

• Indien nodig worden voor en na opname voedingsadviezen gegeven; 

• Cliënten worden meegenomen in het gedachtegoed Positieve Gezondheid;

• Voedselveiligheid heeft prioriteit.

Kwaliteit & Veiligheid2
Cliëntreis
Doelen:
•  In kaart brengen hoe cliënten het Laurentius Ziekenhuis en de geleverde zorg tijdens de behandeling ervaren.

• Mogelijke verbeteracties hiervoor formuleren.

De Cliëntenraad hecht grote waarde aan de tevredenheidswaardering van ons ziekenhuis door cliënten. Door het 
maken van drie zogenoemde ‘cliëntreizen’ wordt bekeken welke momenten in een reis (de meeste) invloed hebben op 
de ervaring van de cliënt. Hierbij hebben we aandacht voor een aantal facetten die de laatste tijd actueel zijn en/of 
als aandachtspunt vanuit de trimesterrapportages zijn benoemd. 
 

Facilitair1
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Communicatie3
Bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid cliëntenraad
Doel: Cliënten van het Laurentius zijn bekend met de Cliëntenraad, hebben een beeld van het doel en werkwijze van 
deze raad en weten dat de cliëntenraad dé plek is om hun stem te laten horen inzake de zorg die Laurentius biedt. 
 
Het belang van tweerichtingscommunicatie vraagt om nieuwe ideeën en uitwerking om een zo groot mogelijk bereik en 
goede contactmogelijkheden te organiseren. De input van cliënten gebruikt de Cliëntenraad waar nodig bij alle gremia 
en contacten binnen het ziekenhuis om de optimale zorg die Laurentius nastreeft te bewaken.  

Cliëntenpanel
Doelen:
• Meer cliënten die hun stem laten horen, zodat we de belangen van alle cliënten beter kunnen behartigen.
• Cliënten met een actuele zorgvraag bereiken en aan het woord laten.

Het cliëntenpanel is een onderzoekspanel voor (toekomstige) cliënten, bezoekers en belangstellenden van het Laurenti-
us Ziekenhuis. Zij zijn, als inwoners van Midden-Limburg, belangrijk voor ons.
We willen graag de wensen, ervaringen en meningen van cliënten weten om als regionaal ziekenhuis zo goed  
mogelijk in te spelen op wat cliënten belangrijk vinden. Via het panel vragen wij onder andere naar de ervaringen met 
onze dienstverlening of meningen over specifieke onderwerpen. Het cliëntenpanel kan zo direct invloed uitoefenen op 
de standpunten van de Cliëntenraad.

Laaggeletterdheid
Doel: Laurentius investeert in een heldere en duidelijke informatieoverdracht naar álle cliënten zodat ze bijvoorbeeld 
afspraakbrieven, medicijnbijsluiters, folders en de taal van de zorgverlener beter begrijpen. Hierbij is extra aandacht 
voor laaggeletterdheid.

Digitalisering4
Elektronisch patiëntendossier, thuismonitoring, zelf plannen en e-consulten
Doelen: Veiligheid, werkbaar, toegankelijk voor iedereen (ook voor digibeten), beschikbaarheid, behouden van  
menselijk contact en privacy waarborgen.
De zorgvraag en daarmee druk op de zorg wordt steeds groter, door ontgroening en (dubbele) vergrijzing van onze 
samenleving enerzijds en krapte op de arbeidsmarkt anderzijds. Digitalisering kan bijdragen aan het beheersen  
hiervan. Het biedt nieuwe of alternatieve mogelijkheden. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor de organisatie van 
het ziekenhuis, waar nodig of mogelijk in samenwerking met andere zorgaanbieders.   

Digitale ontwikkelingen zijn hoopgevend. De Cliëntenraad volgt de ontwikkelingen met grote belangstelling omdat ze 
het belang van cliënten dienen. Tal van digitale toepassingsmogelijkheden dragen direct bij aan de gezondheid van 
cliënten. Voorbeelden zijn apps ter bevordering van een gezonde leefstijl, thuismonitoring ter beperking van het aantal 
ligdagen in het ziekenhuis en e-consulten om het aantal polibezoeken of lange telefoongesprekken te verminderen. In 
Mijn.LZR is alle actuele informatie online voor cliënten beschikbaar. De cliënt kan ook zelf online een afspraak plannen 
op het moment dat dit uitkomt. Voor cliënten die de digitale mogelijkheden (nog) niet beheersen, blijft het belangrijk 
ze via de huidige, bekende wegen te bedienen.


