
De Cliëntenraad is er voor de patiënten van het MUMC+
Als patiënt van het Maastricht UMC+, wilt u graag de best mogelijke 
behandeling. Maar ook dat er goed naar u wordt geluisterd, dat u goede 
informatie ontvangt en dat u samen met de zorgverlener kunt beslissen over de 
behandeling. Over al deze zaken en meer praat de Cliëntenraad met de Raad van 
Bestuur, vanuit het perspectief van de patiënt. Dat betekent dat wij ‘door de bril 
van de patiënt’ kijken naar alles wat speelt in het Maastricht UMC+.

Medezeggenschap via de Cliëntenraad 
De Cliëntenraad heeft over sommige onderwerpen adviesrecht en over weer 
andere instemmingsrecht. Dit is geregeld via de ‘Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018’ (Wmcz 2018). Maar we kunnen ook ongevraagd adviseren 
of voorstellen doen om de zorg te verbeteren. Hierbij gaat het over het zaken die 
van belang zijn voor u als patiënt.
Wij functioneren als raad zelfstandig en behartigen de gemeenschappelijke 
belangen van de ‘cliënten’ van het Maastricht UMC+. Met cliënten worden zowel 

(toekomstige) patiënten bedoeld als hun familie, mantelzorgers en bezoekers: uit 
Limburg en het oostelijk deel van Noord-Brabant. Wij kijken naar wat u vindt van 
de zorg in het ziekenhuis: hoe gaat het, wat kan er beter? Dit vernemen wij o.a. via 
de resultaten uit vragenlijsten (onderzoek naar ervaringen van patiënten) en het 
online panelonderzoek. 

Contact met de achterban
U bent onze achterban en wij informeren u graag over onze werkzaamheden en 
de bereikte resultaten. Dat doen wij o.a. via deze vouwfolder en via www.mumc. 
nl. Ook onderhouden wij contacten met andere cliëntenraden en staan wij open 
voor doelgroepraden,  patiëntenverenigingen en patiënten die contact met ons 
zoeken.

Wilt u meer weten over de Cliëntenraad?
Kijk dan op de binnenkant van deze folder of op www.mumc.nl. 
Vul bij de zoekfunctie ‘cliëntenraad’ in.

De Cliëntenraad in vogelvlucht
Meer weten of een goed idee? 
Ga naar www.mumc.nl en zoek op het woord clientenraad. 
Of stuur een berichtje naar clientenraad@mumc.nl 
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Persoonsgerichte zorg
Persoonsgerichte zorg is zorg waarbij de mens centraal staat en niet de beperking 
of ziekte. Er is focus op wat voor de patiënt belangrijk is. De Cliëntenraad stimuleert 
afdelingen dan ook om patiënten zo veel mogelijk te betrekken bij het  meedenken 
over (vraagstukken in) de zorg. Denk bij persoonsgerichte zorg aan patiënt 
 participatie,  klantgerichtheid en hospitality. 
De Cliëntenraad participeerde in de jury voor de nominatie t.b.v. de NIAZ-jaarprijs 
2020 voor persoonsgerichte zorg, het onderzoek naar het huiskamerproject en de 
opname in de kliniek. 

Het zorginnovatielab (ZIEL) 
Binnen het ZIEL worden nieuwe projecten ontwikkeld om de zorg te vernieuwen en 
de patiëntervaring te verbeteren. Inmiddels zijn in werking: * de afsprakenbrief per 
email, * beeldbellen en digitaal consult, * centraal aanmelden via de aanmeldzuil 
(met ondersteuning van een facilitair medewerker) en de * mantelzorgacademie, 
waar patiënten en hun mantelzorgers leren hoe ze zelf eenvoudige medische 
 handelingen thuis kunnen toepassen * bezoek aan de proefspreekkamers op de 
polikliniek.

De Cliëntenraad volgt deze ontwikkelingen met veel belangstelling maar let ook 
op de  toegevoegde waarde en het gemak voor de patiënt. Ook voor hen die geen 
gebruik kunnen of willen maken van deze voorzieningen.

Zie voor het volledige overzicht van uitgebrachte adviezen in 2019 
het Jaarverslag van de Cliëntenraad op www.mumc.nl.

In 2020 verwacht de Cliëntenraad de adviesaanvragen 
voor de acht te ontwikkelen centra voor patiëntenzorg.

Klachtenopvang
Patiënten dienen hun klachten te kunnen uiten en het ziekenhuis moet uw 
 klachten serieus nemen. Daarom hebben wij regelmatig overleg met de klachten-
functionarissen. N.a.v. het jaarverslag Klachtenopvang is gesproken over de behoef-
te van patiënten aan een centraal aanspreekpunt, de verwachtingen t.a.v. medische 
behandelingen en het telefonisch consult. Wij spreken hierover met de Raad van 
Bestuur en volgen de voortgang van verbeteracties met belangstelling. 

Ontwikkelingen ziekenhuisbreed
In 2019 is een verandering in gang gezet om acht centra voor patiëntenzorg te 
vormen. Het doel is de ervaring van de patiënt te verbeteren. De Cliëntenraad pleit 
voor het betrekken van de patiënt bij de zorgpaden en het opnemen van een Patiënt 
Eff ect Rapportage in de plannen van aanpak.
Binnen de Gezond Leven strategie van het MUMC+ is een van de thema’s de 
 bevordering van de gezondheid in de regio. De Cliëntenraad heeft zich verdiept in 
dit onderwerp en wijdde zijn studiemiddag aan het Nationaal Preventieakkoord. 
Ook is de Cliëntenraad in gesprek gegaan over ‘een rookvrij ziekenhuis’ en heeft in 
zijn advies aandacht gevraagd voor de “fervente rokers”. Daarnaast denkt de raad 
mee over de invulling van een nieuw voedingsconcept: de patiëntencatering in het 
ziekenhuis.

Meedenken in werkgroepen en commissies 
Verschillende leden van de Cliëntenraad nemen deel aan werkgroepen en 
 commissies van het ziekenhuis waaronder:  * Persoonsgerichte Zorg * Patiënt, 
voeding & beweging * Vastgoedcommissie * Privacy commissie  * Kinderadviesraad * 
Zorginnovatielab * Informed Consent.  De bedoeling is dat we meedenken en zo het 
perspectief van de patiënt inbrengen.

Wat vinden wij belangrijk?

Adviezen Cliëntenraad 
aan de Raad van Bestuur
Hieronder staan enkele voorbeelden van adviezen die de Cliëntenraad 
de afgelopen tijd uitbracht op verzoek van de Raad van Bestuur:

• Samenwerking met Zorggroep Adelante (revalidatie) over
de Acute Ruggenmerg Unit;

• Zorg in het MUMC+ rookvrij;
• Financiën: het Activiteitenplan, de Begroting en de Jaarrekening
• Organisatieontwikkeling van het MUMC+ (omvorming naar ‘centra

voor patiëntenzorg’);
• Visite van de arts en verpleegkundige overdracht aan bed (in het bijzijn van,

dus sámen met de patiënt);
• Overname van de Reinaert Kliniek Maastricht
• Oprichting van een KinderComfortTeam in de regio Limburg en

Zuidoost Brabant (zorg bij levensbedreigende ziekte van kinderen)

Patiënten doen mee!
•

Gesprekspartner van de Raad van Bestuur
•

Nieuwe meetmethode Patiëntenervaringen
•

eHealth: MijnMUMC zorgportaal, aanmeldzuilen,  
afsprakenbrief per e-mail, sms-service, zorgapps

•
Polikliniek en Kliniek van de Toekomst

•
Nieuw voedingsconcept

•
Opzet nieuwe zorglijnen

Patiëntbeleving en -betrokkenheid 
bepalen mede kwaliteit van zorg!

Cliëntenraad MUMC+

Meer weten?   I. www.mumc.nl • E. clientenraad@mumc.nl • T. 043 – 387 4570
Leden van de Cliëntenraad: Max Beekers, Lisanne Brands (vicevoorzitter), Martin Frankort (voorzitter), Wies van der Heijden, Annemarie Fuchs, Moniek Jaspers, Sabina Ledda,
Gite Penders, Wim Scheepens, Elfriede Schropp, Jahir Scoop en Judith Driesen (ambtelijk secretaris)
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