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Voorwoord 

In januari 2020 hadden wij bij het schrijven van ons jaarverslag 2019 geen vermoeden van wat 

ons in 2020 te wachten stond. Inmiddels weten we uit ondervinding hoezeer de Covid-19 

pandemie de samenleving heeft geraakt en de hele gezondheidszorg overhoop heeft gehaald. 

De beschikbaarheid van vaccins geeft hoop. We weten echter nog niet wanneer en hoe we 

deze pandemie achter ons kunnen laten. Onze grote waardering en dank gaat uit naar allen, 

die zich met hun hele professionele kennis en ervaring en met grote persoonlijke 

betrokkenheid voor de patiënten van ons ziekenhuis inzetten.   

Door de regelmatige updates in de livestreams en de (telefonische) contacten met de Raad van 

Bestuur bleef de CR goed geïnformeerd over de Covid-zorg in huis.  

In dit Jaarverslag geeft de Cliëntenraad Maastricht UMC+ (CR) een beeld van zijn activiteiten in 

2020, met hier en daar een doorkijk naar 2021. De activiteiten van de CR vinden hun grondslag 

in de Wmcz 2018, die in 2020 van kracht is geworden. CR en Raad van Bestuur hebben een op 

deze wet gebaseerde, maar op maat gemaakte medezeggenschapsregeling uitgewerkt en in 

december ondertekend. Deze vervangt de voorheen geldende regeling.  

In het verslagjaar heeft de CR het verlies moeten betreuren van zijn lid van het eerste uur Max 

Beekers, die aan de gevolgen van Covid-19 is overleden. Wij gedenken hem met sympathie en 

respect om zijn bijdragen, die de CR mede hebben gevormd tot wat deze nu is. Het natuurlijke 

verloop leidde voorts tot twee extra vacatures. Inmiddels zijn drie nieuwe leden tot de CR 

toegetreden, zodat die per 1 januari 2021 weer op volle sterkte is.   

In 2020 is de aandacht van de CR - naast de implementatie van de Wmcz 2018 - vooral 

uitgegaan naar de gevolgen van Covid-19 voor de dagelijkse patiëntenzorg, en naar de 

organisatieontwikkeling, die tegen het eind van het jaar vorm heeft gekregen in het 

Organisatie Ontwikkel Plan. Dit zal nog geruime tijd onze aandacht opeisen, want het heeft als 

belangrijkste doelstelling het verbeteren van de patiëntervaring. En dat raakt de missie van 

onze CR: erop toe te zien dat patiënten die zich aan het MUMC+ toevertrouwen optimaal 

worden gehoord, geïnformeerd, behandeld en bejegend.  

Ons doel is beknopt en doelgericht verslag te doen van ons werk. Wij wensen u veel leesplezier. 

En waar wij voortdurend adviseren "vraag het uw patiënt", nodigen wij u ook nu weer uit 

"vraag het de Cliëntenraad".  

 

 

Martin Frankort, voorzitter Cliëntenraad Maastricht UMC+  
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1. Inspanningen en beoogde resultaten 

Hieronder is met betrekking tot enkele thema’s en aandachtsgebieden te lezen wat de 

betrokkenheid en inbreng van de Cliëntenraad is geweest. Voor zover mogelijk is aangegeven 

wat de ‘doorkijk’ naar 2021 wordt. 

Helder is dat vanwege de Covid-crisis sommige projecten/activiteiten op een lager pitje zijn 

gezet. De CR heeft er naar gestreefd zoveel mogelijk (online) te participeren.  

Persoonsgerichte zorg / patiëntenparticipatie 

Persoonsgerichte zorg staat in huis voor zorg die is afgestemd op de persoonlijke behoeften, 

wensen en voorkeuren van de patiënt. Hiervoor is participatie van de patiënt essentieel. Het 

MUMC+ voerde een aantal concrete projecten uit. Voor de Cliëntenraad zijn met name vanuit 

het contact met de achterban (onze patiënten) interessant: 

  De patiëntervaringsmeting (PEM), deze is in juni definitief ingevoerd. Het gaat hier om het 

permanent meten waarbij patiënten maximaal twee keer per jaar een korte vragenlijst per e-

mail ontvangen (een keer voor opname, een keer voor polibezoek). De eerste resultaten laten 

een goede respons zien en geven een indicatie van positieve punten en verbeterpunten. 

 De CR heeft zich verder verdiept in het thema persoonsgerichte zorg, o.a. door deelname aan 

het webinar Patiëntenparticipatie. Met name de roep vanuit de patiëntenorganisaties, om 

samen te beslissen op basis van de persoonlijke situatie en de behoeftes van de patiënt, en 

hem/haar een stem te geven in de behandeling, spreken de CR erg aan. 

Organisatieontwikkeling MUMC+ 

Op 20 januari was de startbijeenkomst van de nieuwe organisatie. De acht centra voor 

patiëntenzorg zijn aan de slag gegaan met het inrichten van zorgpaden en het maken van 

deelplannen. Het gaat daarbij om het verbeteren van de ervaring van patiënten, het beter 

inrichten van de zorg (vanuit het perspectief van de patiënt!) en het verbeteren van de 

onderlinge samenwerking. Met als uiteindelijk doel dat de patiënt nog meer centraal komt te 

staan. Naast de acht centra zijn expertise-eenheden en servicebedrijven ingericht. Het is de 

bedoeling om in drie jaar toe te werken naar het beoogde einddoel. Het jaar 2020 wordt 

daarbij als overgangsjaar gezien. 

De Cliëntenraad is vanaf het begin meegenomen in de organisatieontwikkeling. Dat gebeurde 

o.a. via de strategiebijeenkomsten, waar voorzitter en vicevoorzitter CR aan deelnamen. 

Daarnaast is de CR regelmatig uitgebreid geïnformeerd door de Raad van Bestuur en is in eigen 

kring tijdens elke vergadering gesproken over de organisatieontwikkeling.  

 

In november ontving de CR ter advisering een geïntegreerd ‘Organisatieontwikkelplan’. De CR 

realiseert zich dat er ondanks de Covid-crisis veel is bereikt. In zijn advies heeft de raad gepleit 

voor het concreet uitwerken van het betrekken van patiënten bij de deelplannen en de 

zorgpaden. De raad stelt voor dat de centra in een Patiënt Effect Paragraaf aangeven welke 

effecten er voor de patiënt worden beoogd (zie eveneens pag. 5 en 12). 

Wmcz 2018: Medezeggenschapsregeling MUMC+ en Huishoudelijk reglement  

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in 

werking getreden. Ten opzichte van de oude wet (van 1996) zijn in de Wmcz 2018 sommige 

rechten en plichten uitgebreid. Zo geeft de Wmcz 2018 aan cliëntenraden het recht op 

instemming. Dit vervangt het recht op verzwaard advies. Het betekent dat de cliëntenraad 

moet instemmen met een voorgenomen besluit van de zorgaanbieder, voordat de 

zorgaanbieder dit kan uitvoeren. 

Nieuw in de wet is dat in een Medezeggenschapsregeling een aantal zaken geregeld moet zijn 

zoals bijvoorbeeld het aantal leden van de raad, de wijze van benoeming en ontslag, taken en 

bevoegdheden en de informatievoorziening. In het MUMC+ is de Cliëntenraad door de Raad 
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van Bestuur uitgenodigd met een voorstel te komen. Dat is ontwikkeld en besproken. Na 

instemming van zowel Raad van Bestuur als Cliëntenraad is de Medezeggenschapsregeling 

MUMC+ op 15 december 2020 ondertekend door de voorzitters.  

In november 2020 stelde de Cliëntenraad zijn Huishoudelijk reglement vast; hierin regelt de CR 

zijn werkwijze. 

Zowel de Medezeggenschapsregeling als het Huishoudelijk reglement zijn intern en extern 

gepubliceerd (Intranet / website MUMC+). 

Klachtenopvang  

In juli heeft de CR zijn jaarlijkse gesprek gehad met de drie klachtenfunctionarissen naar 

aanleiding van het ‘Jaarverslag Klachtenopvang 2019’. Er is o.a. gesproken over het belang van 

het goed informeren van patiënten en dat ook nagegaan moet worden of de informatie 

begrepen is. Enkele thema’s die volgens de klachtenfunctionarissen centraal aandacht 

verdienen zijn: * telefonische consulten en * de voeding aan ondervoede patiënten op de 

verpleegafdelingen. In 2020 kwamen er minder klachten binnen dan andere jaren, mogelijk te 

wijten aan ‘corona-tijd’. Klagers wilden liever geen online gesprekken over klachten voeren.  

De CR heeft met de Raad van Bestuur o.a. besproken dat bij klachten vaak ook de bejegening 

een onderdeel is. Helder is dat de organisatie toe wil naar een systeem van ‘integraal 

klachtenmanagement’, een aanpak waarin ook meer zicht komt op wat er met een klacht 

wordt gedaan. Er is behoefte aan een uniform klachtenbeleid en er is meer onderlinge 

afstemming nodig. In de kwartaalgesprekken met de centra voor patiëntenzorg wordt hier 

vanuit het expertisecentrum Kwaliteit Innovatie en Onderzoek (vanaf 2021) speciaal aandacht 

aan gegeven. De Cliëntenraad is hierin zeer geïnteresseerd. 

Zorginnovatielab (ZIEL) 

De diverse onderdelen van het programma Polikliniek en -Kliniek op Maat werden  in 2019 

gebundeld in het Zorginnovatielab (ZIEL). Hier worden diverse innovaties in de zorg op het 

gebied van de patiëntenzorg ontwikkeld, uitgeprobeerd, geëvalueerd en geïmplementeerd.   

Door de Covid-crisis zijn met name de ontwikkelingen op het gebied van beeldbellen (Facetalk) 

en thuismeten (m.b.v. het online platform Vitahealth) in een stroomversnelling geraakt.  

De CR is hierin meegenomen o.a. via een uitgebreide presentatie en het overleg met de Raad 

van Bestuur. Wel pleit de CR ervoor dat naast alle nieuwe ontwikkelingen er voldoende oog 

blijft voor groepen, die minder vertrouwd zijn met de inzet van technische hulpmiddelen of die 

over beperkte gezondheidsvaardigheden beschikken. 

Ook andere ontwikkelingen stonden niet stil. De CR nam deel aan een inspraakbijeenkomst 

over de digitale aanmeldzuilen, de feedbackgroep van de huiskamers, de eindpresentatie van 

de onderzoeksgroep huiskamerproject op maat en de werksessies ‘Zorgunit van de toekomst’. 

Deze laatste ging onder meer over de beoogde inrichting van de ziekenhuiskamers.  

Niet alles liep volgens plan, de nieuwe spreekkamers op het poliplein werden tijdelijk ingericht 

als COVID-centrum en konden daardoor nog niet in gebruik worden genomen. 

Patient Effect Paragraaf / Patient Effect Rapportage 

De Cliëntenraad wil in beleidsvoornemens en adviesaanvragen graag opgenomen zien wat de 

beoogde effecten zijn voor de patiënt. Daarom pleit de raad voor het opnemen van een Patiënt 

Effect Paragraaf in bedoelde documenten. Bij evaluaties van afgeronde trajecten ziet de CR 

graag dat een Patiënt Effect Rapportage wordt opgenomen, opdat inzicht wordt verkregen in 

de bereikte resultaten/uitkomsten voor de patiënt. Bovenstaande is naar de Raad van Bestuur 

verwoord in een ongevraagd advies, voorzien van een notitie. 

De Raad van Bestuur heeft hierop positief gereageerd en aangegeven dat de centrumdirecties 
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worden verzocht om in hun deelplan een Patiënt Effect Paragraaf op te nemen. Het voorstel is 

om na enige tijd te evalueren. 

Nieuw voedingsconcept voor patiënten / CR-Position Paper Patientencatering 

De afgelopen jaren is vanuit het MUMC+ gewerkt aan het voedingsbeleid voor patiënten. Het 

beleidsvoorstel dat de CR eind 2019 ontving, werd ervaren als een flinke ommezwaai t.o.v. 

eerder beleid. Daarnaast voelde de CR zich onvoldoende meegenomen in het proces. Voor de 

CR is ‘het eten en drinken’ één van de speerpunten: gezond en gevarieerd met aandacht voor 

gastvrijheid, ambiance, keuzevrijheid en maatwerk voor de individuele patiënt.  

Tijdens een Overlegvergadering met de Raad van Bestuur is het nieuwe beleid uitvoerig 

toegelicht. Helder is dat het beoogde 3 kanalenconcept (serveren aan bed, bel en bestel, bistro) 

overeind blijft. Met als voornaamste doelstellingen flexibiliteit in eetmomenten en ruimte.  

Het nieuwe concept wordt in een proef vormgegeven voor de patiënten van niveau 4 van het 

ziekenhuis, met eigen medewerkers die hiertoe worden opgeleid, o.a. in hospitality. De proef is 

van start gegaan tijdens een feestelijke kick-off in september, met deelname van twee CR-

leden. Er zijn afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de CR.  

Evaluatie is voorzien einde 3e kwartaal 2021. De CR zal de resultaten toetsen aan de 

uitgangspunten en succesfactoren zoals beschreven in het Position Paper Patiëntencatering. 

Een update van deze paper kwam uit in september.  

Rookbeleid 

Eind 2019 ontving de Cliëntenraad het voorstel ‘De zorg in het MUMC+ rookvrij’. De CR staat 

volledig achter de ambitie van een rookvrije generatie en daarmee ook achter een rookvrij 

MUMC+. Het nieuwe beleid betreft niet alleen het ziekenhuis zelf, het gaat ook om de 

omliggende terreinen. Tijdens de overlegvergadering met de Raad van Bestuur stelde de CR 

kritische vragen over hoe om te gaan met opgenomen patiënten, zijnde fervent rokers, de rol 

van terreincoaches en het betrekken van verwijzende ketenpartners.  

Het past bij de strategie ‘Gezond Leven’ dat het MUMC+ een actieve rol speelt naar patiënten 

en naar buiten toe rond roken en gezondheid. De Cliëntenraad adviseerde positief over het 

voorgestelde rookbeleid. 

2. Aantal vergaderingen, bijeenkomsten, participatie in huis  

Vergaderingen / studie 

In de verslagperiode vergaderde de CR vier keer in eigen kring en waren er vier Overleg-

vergaderingen met de Raad van Bestuur en de directeur Patiëntenzorg. Twee van deze acht 

vergaderingen vonden online plaats. Na de zomervakantie is op een externe locatie vergaderd, 

waarbij alle ‘covid-regels’ konden worden opgevolgd. 

De geplande studiemiddag (april) en studiedag (oktober) van de CR zijn niet doorgegaan. 

Deelname aan door het MUMC+ georganiseerde bijeenkomsten (buiten de al genoemde) 

 Gezonde regio. De zeven umc’s hebben van de NFU en het ministerie van VWS de opdracht 

gekregen een verbindende rol te spelen (in hun regio) in het oplossen van gezondheids-

vraagstukken dicht bij huis. In Zuidoost Nederland is aan alle partners de vraag voorgelegd: 

‘Wat zien jullie als dé grote uitdaging van de toekomst voor het realiseren van een gezond 

Zuidoost-Nederland?’ Daar kwamen vier thema’s uit naar voren, waaronder sociaal-

economische gezondheidsverschillen en vergrijzing. In een regionale conferentie in januari zijn 

rondom deze thema’s denksessies georganiseerd en concrete vraagstukken geformuleerd. De 

vicevoorzitter nam hier aan deel.  
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 Laaggeletterdheid. De voorzitter nam deel aan een informatie bijeenkomst over 

laaggeletterdheid. Het is een gegeven dat een kwart van de mensen van 18 jaar en ouder 

problemen heeft met lezen en schrijven. 

 De Struintuin. Door Kwaliteit & Veiligheid en de Dienst Geestelijke Verzorging is het initiatief 

genomen om rondom het ziekenhuis een zgn. ‘struintuin’ te ontwikkelen: een groene, 

functionele en toegankelijke omgeving met directe toegang vanuit het ziekenhuis. Bedoeld 

voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Een aangename plek om te verpozen, in de natuur 

te zijn, beweeggedrag te stimuleren. Een CR-lid nam deel aan een voorbereidende bijeenkomst 

(via de methode ‘design thinking’). In de latere presentatie is het plan ‘van Struintuin naar 

Struinpad’ gepresenteerd. De CR staat positief tegenover een dergelijke ‘healing environment’. 

Kennismaking met nieuwe centra en eenheden 

Aangezien in januari ‘de nieuwe organisatie’ van start is gegaan, heeft de voorzitter samen 

met een CR-lid enkele kennismakingsgesprekken gevoerd, o.a. met de directeur 

Verpleegkunde, de medisch directeur Transmurale zorg en de directeur bedrijfsvoering van het 

Centrum voor Acute en Kritieke Zorg (CAKZ). Het komende jaar volgen meer gesprekken. 

Het spreekt vanzelf dat het patiëntenperspectief hoog op de agenda staat in deze gesprekken. 

Raad van Toezicht 

 Overleg. In juli namen voorzitter en vicevoorzitter deel aan het jaarlijks overleg met de 

Commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht. Gesproken werd o.a. over de 

organisatieontwikkeling en de inbreng van de CR hierbij, patiënten participatie, kwaliteit en 

veiligheid (inclusief klachtenopvang).  

 Benoemingen. De Raad van Toezicht heeft de CR vertrouwelijk advies gevraagd t.a.v. de 

voorgenomen benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Eerder ontving 

de CR het functieprofiel met verzoek om reactie. De CR heeft positief geadviseerd.  

Later in het verslagjaar kwam het verzoek om advies van de Raad van Toezicht t.a.v. de 

benoeming van een lid van de Raad van Bestuur. De CR adviseerde positief. 

 Toekomst. Het kennismakingsgesprek van de gehele Cliëntenraad met de gehele Raad van 

Toezicht is vanwege de Covid-crisis verplaatst naar 2021. 

Strategiebijeenkomsten 

Voorzitter en vicevoorzitter namen deel aan beide strategiebijeenkomsten. In januari was de 

aftrap van de nieuwe organisatie. De voorzitter heeft gepleit voor het betrekken van patiënten 

bij de ontwikkeling van de zorgpaden. Tijdens de werkconferentie in september was de focus 

op sturing en financiering, verbinding van faculteit en kliniek en onderlinge samenwerking. 

Alle centra en expertise-eenheden presenteerden één aspect van hun plannen. Tijdens deze 

bijeenkomst werd afscheid genomen van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter 

van de CR sprak haar toe namens de Cliëntenraad.  

Vertegenwoordiging in commissies / werkgroepen 

Een CR-lid nam deel aan de bijeenkomsten van de Vastgoedcommissie, deze kwam vier keer bij 

elkaar (deels online) waarbij de stand van zaken rondom diverse bouwprojecten is 

doorgenomen. 

De Privacycommissie is het afgelopen jaar niet bij elkaar geweest. 

Contacten met doelgroepraden 

De Cliëntenraad pleit regelmatig voor het betrekken van patiënten bij de (ontwikkelingen) in 

de zorg. Dat patiënten mee kunnen denken over zaken die voor hen belangrijk zijn. De raad 

juicht het dan ook van harte toe dat op diverse plaatsen in de organisatie doelgroepraden of 
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afdelingsraden ontstaan. Dit is b.v. het geval bij het Hart + Vaatcentrum waar een 

patiëntenpanel is opgericht, een CR-lid is toehoorder in dit panel. 

Een van de leden is bijgepraat over de activiteiten van de Kinderadviesraad (KAR). Vanwege de 

Covid-crisis zijn er geen bijeenkomsten geweest. Indien mogelijk pakt de KAR in 2021, vol 

enthousiasme, de draad weer op. 

In november was de voorzitter op uitnodiging aanwezig tijdens de bijeenkomst van het 

Patiëntenpanel Oncologiecentrum (POC). Er is o.a. gesproken over de organisatieontwikkeling 

van het MUMC+ en er is verkend hoe gezamenlijk kan worden opgetrokken zodra de 

deelplannen van het Oncologiecentrum aan de orde komen.  

In 2021 zullen er meer raden (in oprichting) zijn. De CR streeft na om met alle raden kennis te 

maken en de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling/samenwerking te onderzoeken. 

Patiënten en daarmee ook de doelgroepraden vormen immers de achterban van de CR! 

Reguliere overleggen 

Er waren reguliere overleggen tussen de voorzitters van de CR, de OR en het 

Stafconventsbestuur. Hierin is o.a. over de organisatieontwikkeling gesproken en de rol van de 

medezeggenschap daarbij. 

Overig 

De CR is gevraagd om deel te nemen in de jury van het Academisch Alliantie Fonds (AAF). Dit is 

een gezamenlijk fonds van Radboudumc en het MUMC+, waarbij jonge artsen een voorstel 

voor een wetenschappelijk onderzoek kunnen indienen. Het gaat daarbij om samenwerking 

tussen beide umc’s. Geheel in lijn hiermee nemen een lid van de CR (MUMC+) en een collega lid 

van de Patiënten Adviesraad (PAR, Radboudumc)) deel aan de jury. Het beoordelen van 

ingediende voorstellen pakken zij gezamenlijk op, zij letten hierbij o.a. op de directe effecten 

voor de patiënt. De honorering van projecten vindt plaats in 2021.  

3. Externe contacten 

De voorzitter nam in oktober deel aan de online bijeenkomst van het Platform CRAZ1. 

Gesproken werd onder andere over de patiëntenzorg (Covid en niet-Covid), de 

Medezeggenschapsregeling Wmcz 2018 en de evaluatie van de portal topreferente zorg (TRF-

portal). In 2021 is de CR MUMC+ gastheer van dit overleg. 

Er is in dit verslagjaar geen overleg geweest van het Samenwerkingsverband categorale 

patiëntenverenigingen en voorzitters cliëntenraden Limburgse ziekenhuizen.  

4. Achtergrondinformatie 

4.1 Wettelijke basis, taken/bevoegdheden 

De Cliëntenraad is een zelfstandig functionerende raad die de gemeenschappelijke belangen 

van de ‘cliënten’ van het MUMC+ behartigt. De CR denkt actief mee over onderwerpen die voor 

cliënten van belang zijn en overlegt hierover met de Raad van Bestuur, de officiële 

gesprekspartner. De CR werkt binnen de context van de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) en het Huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad 

Maastricht UMC+. Beide documenten zijn gepubliceerd op de website van het MUMC+ en op 

het Intranet. 
 

 

                                                             
1 Platform Cliëntenraden Academische Ziekenhuizen, hierin zijn de cliëntenraden van de zeven umc’s 

vertegenwoordigd. 
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4.2 Missie / werkwijze Cliëntenraad  

‘De Cliëntenraad van het MUMC+ ziet erop toe dat patiënten die zich aan het ziekenhuis 

toevertrouwen, optimaal gehoord, geïnformeerd, behandeld en bejegend worden’. 

Ook in 2020 is deze missie voor de CR leidend in contacten, bestudering van onderwerpen en 

dossiers en het beoordelen van adviesaanvragen: het belang van de cliënt van het MUMC+ 

staat voorop! Dat kunnen huidige of toekomstige patiënten zijn, maar ook familie, bezoekers 

en bijvoorbeeld patiëntenverenigingen. 

Meer informatie over de werkwijze van de Cliëntenraad, alsmede de Wmcz 2018 en het 

Huishoudelijk Reglement, is te vinden op Intranet en op de MUMC+ website. 

4.3 Samenstelling 

In de tweede helft van het jaar zijn twee nieuwe leden aangesteld. Vanaf november 2020 

bestaat de Cliëntenraad uit negen personen en is daarmee weer op volle sterkte. I.v.m. vertrek 

eind december van een van de leden is eveneens geworven voor een derde lid dat per 1 januari 

2021 begint. 

In 2020 waren de volgende personen lid van de Cliëntenraad: 

 Martin Frankort  voorzitter 

 Lisanne Brands   vicevoorzitter 

 Max Beekers    lid * 

 Gwenda Engels  lid vanaf 1 november 

 Wies van der Heijden   lid 

 Annemarie Fuchs-Aalberts  lid 

 Hannie Kroes   lid vanaf 1 november 

 Moniek Jaspers   lid  

 Sabina Ledda    lid 

 Wim Scheepens   lid 

 Rianne van der Ven   lid tot 1 december 

* Tot ons verdriet is op 11 april 2020 Dr. Max Beekers overleden. Wij gedenken hem met respect 

en sympathie. 

Het Maastricht UMC+ faciliteert de Cliëntenraad met een ambtelijk secretaris (Judith Driesen). 

4.4 Publicaties 

* ebook: ‘De Cliëntenraad in vogelvlucht’. 

* Notitie: Patiënt Effect Paragraaf (PEP) / Patiënt Effect Rapportage (PER) 

* Position paper: ‘Patiënten catering’ (herziene versie) 

5. Informatie en contact 

 Patiënten en andere geïnteresseerden vinden informatie over de Cliëntenraad op de website 

van het MUMC+:  https://www.mumc.nl/over-mumc/bestuur-en-

organisatie/medezeggenschap/clientenraad  

 Medewerkers van het MUMC+ gaan naar de intranetpagina van de Cliëntenraad : 

https://intranet.mumc.nl/sites/clientenraadMUMC 

 

De Cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@mumc.nl   

https://www.mumc.nl/over-mumc/bestuur-en-organisatie/medezeggenschap/clientenraad
https://www.mumc.nl/over-mumc/bestuur-en-organisatie/medezeggenschap/clientenraad
https://intranet.mumc.nl/sites/clientenraadMUMC
mailto:clientenraad@mumc.nl
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Bijlage 1. 

Overzicht adviesaanvragen en adviezen Cliëntenraad - Raad van Bestuur 

Aan het begin van 2020 heeft de Cliëntenraad Maastricht UMC+ nog vijf adviesaanvragen van 

het vorig jaar behandeld. In de loop van het verslagjaar 2020 zijn veertien formele 

adviesaanvragen ontvangen. 

Alle adviesaanvragen zijn beoordeeld vanuit het perspectief van de cliënt c.q. patiënt. 

De CR heeft een ongevraagd advies uitgebracht. Deze heeft betrekking op het opnemen van 

een Patiënt Effect Paragraaf (PEP) / Patiënt Effect Rapportage (PER) bij beleidsdocumenten en 

rapportages. 

 

Uitgebrachte adviezen over het jaar 2019 

1. Ondersteuning zorgpaden door middel van MediMapp 

Het gaat hierbij om een innovatie op het gebied van eHealth om patiënten met een zware 

aandoening te ondersteunen in hun zorg. Er wordt ingezet op vijf zorgpaden. Het is o.a. de 

bedoeling dat patiënten beter zijn geïnformeerd en beter zijn voorbereid op hun behandeling. 

Ook kunnen patiënten al van te voren vragenlijsten invullen en gebruik maken van 

keuzehulpen. De CR adviseert positief en vraagt speciaal aandacht voor patiënten die 

laaggeletterd zijn en/of lage gezondheidsvaardigheden hebben. 

NB In het kader van de Wmcz gaat het hierbij om een ‘verzwaard advies’. 

2. Samenwerkingsovereenkomst chronische beademing MUMC+ - Adelante Zorggroep 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over het werkproces en de 

kwaliteit van zorg. Het betreft medisch specialistische revalidatiezorg aan patiënten die niet 

(geheel) zelfstandig kunnen ademen. De Cliëntenraad adviseert postief. 

3. Rookbeleid Maastricht UMC+ 

In een eerdere reactie op het rookbeleid heeft de CR aandacht gevraagd voor de ‘fervente 

rokers’ onder de opgenomen patiënten. Behalve een voorziening bij Psychiatrie biedt het 

MUMC+ geen rookgelegenheid meer. De CR begrijpt dit standpunt en adviseert positief.  

NB In het kader van de Wmcz gaat het hierbij om een ‘verzwaard advies’. 

4. Deelovereenkomst poli Klinische Genetica met Zuyderland MC 

De overeenkomst hoort bij de eerder gesloten Raamovereenkomst Zuyderland MC- Maastricht 

UMC+ (juli 2016). In de deelovereenkomst wordt afgesproken dat de poliklinische 

dienstverlening op het gebied van klinische genetica wordt ingericht op de locaties van 

Zuyderland MC. Hierdoor kunnen patiënten deze specialistische zorg op dezelfde locatie 

ontvangen als de rest van hun zorgtraject. De CR ziet als voordelen het voorkomen van 

onnodig reizen door patiënten en de betere planning en optimale inhoudelijke afstemming 

van betrokken specialisten. De CR adviseert positief. 

5. Voordracht voor de functie van Geneesheer-directeur GGZ in MUMC+ 

De benoeming van een staflid van de afdeling Psychiatrie, als geneesheer-directeur GGZ in het 

MUMC+ valt binnen het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). De CR meent in brief met 

bijlagen voldoende waarborgen te zien voor onafhankelijkheid van de functie en adviseert 

positief. 
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Uitgebrachte adviezen in 2020 

1. Benoeming lid en plaatsvervangend lid Klachtencommissie, beiden met als 

aandachtsgebied patiëntenparticipatie 

Op grond van bijgevoegde documenten maakt de CR op dat beide kandidaten voldoende 

ervaring hebben. Ook is aandacht geschonken aan eventueel tegenstrijdige belangen.  

 De CR adviseert positief.  

NB In het kader van de Wmcz gaat het hierbij om een ‘verzwaard advies’. 

2. Deelovereenkomst Cardiologie en Elektrofysiologie MUMC+ - Radboudumc 

De overeenkomst hoort bij de eerder gesloten raamovereenkomst ‘De Academische Alliantie’ 

(september 2018). Partijen vormen ‘het Academisch Samenwerkingsverband Cardiologie’. De 

doelstellingen op het gebied van de patiëntenzorg liggen onder meer in het bieden van 

kwalitatief hoogwaardige zorg voor cardiologische patiënten in de regio Zuid-Oost Nederland  

op twee locaties en, wanneer de zorg dit vraagt, in het regionale achterliggende netwerk. De 

Cliëntenraad brengt een positief advies uit. 

3. Adviesrapport implementatie SKODA 

Het instrument SKODA (Systematisch Kwaliteits Onderzoek Diensten en Afdelingen) heeft als 

doel de kwaliteit en veiligheid van de samenwerking van professionals, en daarmee de zorg- en 

dienstverlening, te toetsen. De Cliëntenraad onderschrijft het belang van goede samenwerking 

en staat achter het voornemen dit in huis ook op andere afdelingen (dan de medische 

afdelingen waar een dergelijk onderzoek al plaatsvindt) verder te onderzoeken. De CR adviseert 

positief en stelt nog enkele aanvullende enkele vragen, o.a. over het concretiseren van 

‘samenwerking’ en de beoogde methode (voornamelijk via kwalitatief onderzoek / 

gesprekken). 

De Raad van Bestuur reageert hier schriftelijk op naar tevredenheid van de Cliëntenraad. De 

voortgang van de SKODA wordt verder besproken in de structurele overleggen. 

NB In het kader van de Wmcz gaat het hierbij om een ‘verzwaard advies’. 

4. Werving voorzitter Raad van Bestuur 

De Cliëntenraad ontving van de Raad van Toezicht de adviesaanvraag t.a.v. de voorgenomen 

benoeming van de voorzitter Raad van Bestuur. Het functieprofiel was reeds eerder met het 

verzoek om reactie voorgelegd. Op grond van de ervaringen met de reeds bekende 

voorgedragen kandidaat heeft de CR er vertrouwen in dat het patiëntenperspectief de vereiste 

aandacht krijgt in beleid en uitwerking. De CR adviseert positief.  

5. Jaarrekening 2019 

De jaarrekening geeft binnen het daartoe geldende format een duidelijk beeld van het 

resultaat over 2019 en van de financiële positie per 31 december 2019. De Cliëntenraad 

adviseert positief. 

6. Herbenoeming lid Klachtencommissie, MUMC+ Herstelzorg 

Het gaat om een tweede persoon in de Klachtencommissie namens MUMC+ Herstelzorg, om 

zo onafhankelijke beoordeling te waarborgen. De CR adviseert positief. 

NB In het kader van de Wmcz gaat het hierbij om een ‘verzwaard advies’. 

7. Benoeming voorzitter Klachtencommissie 

De Cliëntenraad ziet vanuit cliëntenperspectief geen bezwaar tegen zijn benoeming en 

adviseert positief. 

NB In het kader van de Wmcz gaat het hierbij om een ‘verzwaard advies’. 
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8. Deelovereenkomst vakgroepen Gynaecologie MUMC+ en Zuyderland MC 

Deze deelovereenkomst hoort bij de eerder gesloten Raamovereenkomst van oktober 2016. 

Het gaat om samenwerking op het gebied van gynaecologische oncologie en urogynaecologie 

waarbij partijen verhoging van kwaliteit van zorg nastreven. De Cliëntenraad adviseert 

positief. 

9. Samenwerking Kinderchirurgie MUMC+ - UKA 

Het gaat om het formele bekrachtigen van de bestaande werkwijze als één team op twee 

locaties. Waarbij het uitgangspunt is dat patiënten zoveel mogelijk op de ‘eigen’ locatie 

worden behandeld. De Cliëntenraad brengt een positief advies uit. 

10. Benoeming lid Raad van Bestuur 

De Cliëntenraad ontving van de Raad van Toezicht de adviesaanvraag t.a.v. de voorgenomen 

benoeming van een lid van de Raad van Bestuur. Het functieprofiel was reeds eerder met het 

verzoek om reactie voorgelegd. Een afvaardiging van de Cliëntenraad heeft gesproken met de 

kandidaat. De CR ziet geen beletsel om de procedure met de kandidaat voort te zetten. 

11. Begroting MUMC+ 2021 

De Cliëntenraad realiseert zich dat door de covid-pandemie 2020 geheel anders is verlopen dan 

normaal, en dat er nog veel onzekerheden zijn, ook in 2021. Vanuit het perspectief van de 

cliënt vraagt de Cliëntenraad aandacht voor een aantal punten o.a. een goede, periodieke 

evaluatie van de nieuwe financieringsstructuur en het reserveren van financiële middelen voor 

de verdere uitrol van het nieuwe voedingsconcept. 

De Cliëntenraad onderschrijft de vermelde uitgangspunten voor het financiële beleid en heeft 

met waardering kennis genomen van de Begroting 2021. 

12. Organisatieontwikkelplan – vervolgstappen (zie ook pag.  ) 

Voorafgaand aan het advies heeft de Cliëntenraad tien punten van blijvende aandacht 

genoemd, zoals het betrekken van patiënten bij de verdere uitwerking van de deelplannen per 

centrum voor patiëntenzorg. 

Over een aantal hoofdstukken uit het Organisatieontwikkelplan is advies gevraagd, hierop 

heeft de CR  een gemotiveerde reactie gegeven. Het betroffen onder andere het nieuwe model 

van sturing en financiering en het nieuwe organogram. De reactie van de CR op de ingezette 

ontwikkeling is positief. In 2021 worden weer nieuwe stappen gezet waarover de CR graag in 

gesprek gaat. 

13. Samenwerking hemato-oncologie MUMC+ - Máxima MC 

De samenwerking houdt in dat de behandeling (stamceltransplantatie) plaatsvindt in het 

MUMC+ maar dat de intensieve nazorg ook plaats kan vinden in Máxima MC. De Cliëntenraad 

vindt dit een goede zaak: ‘dicht bij huis als het kan, verder weg indien noodzakelijk’. De 

Cliëntenraad brengt een positief advies uit. 

14. Samenwerking immunotherapie bij urotheelcarcinoom MUMC+ - Máxima MC 

De behandeling van deze adviesaanvraag vindt plaats in 2021. 

 

Ongevraagd advies: Patiënt Effect Paragraaf / Patiënt Effect Rapportage (PEP/PER) 

De CR pleit voor het opnemen van een Patiënt Effect Paragraaf in beleidsvoornemens en 

adviesaanvragen. Bij evaluaties van afgeronde trajecten ziet de CR graag dat een Patiënt Effect 

Paragraaf wordt opgenomen, opdat inzicht wordt verkregen in de bereikte resultaten / 

uitkomsten voor de patiënt. Bovenstaande is naar de Raad van Bestuur verwoord in een 

ongevraagd advies, voorzien van een notitie. Er volgde een positieve reactie. 
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Bijlage 2. 

Overzicht ontvangen documenten 

In het verslagjaar ontving de Cliëntenraad diverse documenten van de Raad van Bestuur en 

diverse afdelingen in huis. De meeste documenten zijn besproken in het CR-overleg en/of de 

Overlegvergadering met de Raad van Bestuur. 

1. Reactie verlenging benoeming lid Klachtencommissie 
2. PID Implementatie nieuw voedingsconcept, fase 1 
3. Team Persoonsgerichte Zorg 
4. Jaarverslag 2019 Privacycommissie MUMC+ 
5. Nieuw Patiëntenservicecentrum 
6. Brief RvB mbt MediMapp (in cc ontvangen) 
7. Brief RvB aan VMK-centrum, Kinder Comfort Team (in cc ontvangen) 
8. Brief RvB aan Klachtencommissie mbt benoemingen (in cc ontvangen) 
9. Reactie RvB op CR Jaarverslag 2019 
10. Uitrol visite en verpleegkundige overdracht aan bed 
11. Brief RvB aan Privacycommissie mbt naam afdeling op envelop (in cc ontvangen) 
12. Benoeming lid COOP 
13. MediMapp, participatie Orthopedie 
14. Reactie RvB op CR-advies mbt SKODA 
15. Profiel lid RvB 
16. MediMapp (meerjarig contract + uitbreidingsmogelijkheid) 
17. Evaluatie de Schakel, opstart La Valence 
18. Verlenging MUMC+ NIAZ accreditatie 
19. Medezeggenschapsregeling Wmcz 2018 MUMC+ (incl. bijlagen) 
20. Jaarverslag Klachtenopvang 2019 
21. Reactie op ongevraagd advies CR PEP-PER 
22. Herbenoeming lid Klachtencommissie, MUMC+ Herstelzorg 
23. Benoeming voorzitter Klachtencommissie 
24. Brief RvB aan directeur Facilitair Bedrijf, definitief besluit rookbeleid 
25. Pilot zorgpaden – selectie ondersteuning tweede tranche 
26. Samenwerkingsovereenkomst OncoZON 
27. Samenwerkingsovereenkomst GGD ZL SOA-diagnostiek 
28. Leerreflectie aanpak 1e fase COVID-19 crisis 
29. Coördinator Zeldzame Aandoeningen MUMC+ 
30.  Inrichten Commissie van Vertrouwenslieden 
31. Intentieovereenkomst MUMC+ - Philips 
32. Plan van Aanpak (Her)inrichting van zorg bij toenemende Covid-patiënten 
33. Naamswijziging NIAZ in “Qualicor Europe” per 1 oktober 2020 
34. Reactie RvB Position Paper Patiëntencatering versie 2.0 
35. Project evaluatie duurzame inzetbaarheid MUMC+, AIOS en junior medisch specialisten 
36. HSMR-rapport 2017-2019 
37. Reactie RvB op vragen CR pilot nieuw voedingsconcept 
38. Peer support in de praktijk 
39. Medezeggenschapsregeling Wmcz 2018 MUMC+ 
40. Intentieverklaring expertisecentrum kortdurende ouderenzorg 
41. Aankondiging reactie op vragen CR inzake Organisatieontwikkelplan (OOP) 
42. Reactie en besluit inzake OOP 

 


