
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cliëntenraad Maastricht UMC+  

 

Jaarverslag 2021  

 

Vastgesteld door de Cliëntenraad  

op 15 maart 2022 

 

 

 

 

  

 

 



2 
 

Inhoud 

 

Voorwoord 

1. Dialoog en uitwisseling 

2. Informatie brengen en/of halen 

3. Achtergrondinformatie 

3.1 Wettelijke basis, taken/bevoegdheden 

3.2 Missie, werkwijze Cliëntenraad  

3.3 Samenstelling Cliëntenraad  

3.4 Publicatie 

4. Informatie en contact 

 

Bijlage 1. Overzicht adviesaanvragen, instemmingsaanvragen en adviezen  

      Cliëntenraad – Raad van Bestuur 

Bijlage 2. Overzicht ontvangen en verstuurde correspondentie 

 

  



3 
 

Voorwoord  

 

Ook het jaar 2021 heeft zich gekenmerkt door de COVID-19 pandemie. Aan het begin van het 

jaar was er de hoop dat met vaccins in ontwikkeling het einde van de pandemie in zicht zou 

komen. Niets was minder waar. Als Cliëntenraad (CR) hebben wij vol ontzag en bewondering 

gekeken naar iedereen in het ziekenhuis die de zorg overeind hield. Dit kon echter alleen door 

onder andere het afschalen van de planbare zorg en dat was een pijnlijke constatering voor 

vele patiënten. 

Het was het jaar dat thuiswerken de norm was en de CR elkaar online ontmoette via Teams. 

Het was het jaar met vele spanningen naast de COVID-19, zoals de wateroverlast in de regio, 

de cao-stakingen en een calamiteit met medische apparatuur. Al met al een jaar om snel 

achter ons te laten. 

En toch hebben we gezien dat bestuur, management en medewerkers er in geslaagd zijn 

projecten door te zetten, ondanks de tegenslagen. De organisatieontwikkeling ging een 

volgende fase in, het 3-kanalen Voedingsconcept Patiëntencatering werd afgerond en is 

inmiddels in de uitrolfase. Er zijn stappen gezet in het kader van de verdere digitalisering van 

de Zorg, daarbij heeft het op afstand functioneren van elkaar door COVID-19 een versnellend 

effect gehad. Er is gestart met het project om te komen tot de vervanging van het Elektronisch 

Patiëntendossier (EPD). En dit zijn maar enkele activiteiten van de vele die opgepakt zijn. 

In 2021 heeft de CR zich gerealiseerd dat er meer focus moet komen met betrekking tot de 

onderwerpen waarop de CR zich kan richten. In zijn studiedag heeft dit uitgemond in een 

aangepaste missie en een geformuleerde visie. Daarbij zijn ook de werkgroepen qua 

onderwerpen herzien. In 2022 zal hierover gepubliceerd worden, tezamen met de nieuwe 

samenstelling van de Cliëntenraad. In 2022 zijn er namelijk, door het aflopen van de volledige 

zittingstermijn van acht jaar van drie leden, drie nieuwe leden nodig. Daarnaast heeft de CR al 

een vacature om in te vullen. 

Eén van de CR-leden van het eerste uur is Martin Frankort, die na ruim vier jaar op 31 oktober 

2021 als voorzitter CR is afgetreden en op 1 september 2022 de CR zal verlaten. Voor zijn 

verdienste als voorzitter heeft hij uit handen van de Raad van Bestuur de Maastricht UMC+ 

penning ontvangen. Als Cliëntenraad zijn wij Martin zeer erkentelijk voor zijn werk in de 

afgelopen jaren en het werk dat hij nog voortzet tot september 2022. Inmiddels heb ik de rol 

van voorzitter sinds 1 november 2021 van hem mogen overnemen.  

Wij hebben een beknopt verslag gemaakt van alle onderwerpen die de Cliëntenraad in 2021 

zijn gepasseerd en geven, indien mogelijk, een doorkijkje naar 2022.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Hannie Kroes, voorzitter Cliëntenraad Maastricht UMC+ 
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1. Dialoog en uitwisseling 

Het ‘opkomen voor de belangen van de patiënten van het Maastricht UMC+’ geeft de CR vooral 

vorm door bij alle contacten het patiëntenperspectief in te brengen. Bij de Raad van Bestuur, 

de officiële gesprekspartner van de CR, maar ook op andere plaatsen. Dit betekent dat constant 

open wordt gecommuniceerd, meningen en standpunten worden uitgewisseld, input wordt 

gegeven. Hieronder volgt een weergave van het besprokene rondom enkele belangrijke 

thema’s. Waar mogelijk is een ‘doorkijk’ naar 2022 gegeven. 

Organisatieontwikkeling 

In 2019 en 2020 zijn de hoofdlijnen van de nieuwe organisatie zichtbaar geworden. Zo zijn er 

acht centra voor patiëntenzorg gevormd (zoals b.v. het Centrum voor Chronisch Zieken en het 

Hart + Vaat Centrum). Al met al gaat het om een intensief traject waarover de CR regelmatig 

met de Raad van Bestuur en anderen van gedachten wisselt.  

In 2021 hebben alle organisatieonderdelen hun deelplannen opgeleverd: deels gaat het om 

nieuwe plannen, deels om een update van bestaande plannen. Een belangrijk doel is om de 

patiëntenzorg beter in te richten en om die zorg nu en straks betaalbaar en toegankelijk te 

houden.  

In het najaar heeft de Cliëntenraad een samenvatting van deze plannen aangeboden gekregen, 

met de vraag om op een aantal wijzigingen te adviseren. In een uitgebreide reactie heeft de CR 

waardering geuit voor het doorzetten van een reeds in gang gezette ontwikkeling, ondanks 

alle impact door de COVID-pandemie. Er waren echter ook enkele punten van ‘blijvende 

aandacht’, zie verder pag. 11. 

3-kanalen Voedingsconcept Patiëntencatering 

De Cliëntenraad is vanaf het begin af aan regelmatig om input gevraagd bij de ontwikkelingen 

rondom het nieuwe voedingsconcept. Dit is een groot en belangrijk project omdat het gaat 

over het eten voor alle patiënten die in het ziekenhuis liggen. In dit nieuwe concept kan de 

patiënt op elk moment eten bestellen, hij krijgt dit aan bed geserveerd of kan in de buurt van 

de afdeling in een huiselijke, gezellige omgeving samen met anderen eten. Het is de bedoeling 

dat de keukens decentraal worden gesitueerd (per ‘vloer’). Ook is de voeding zelf flink 

verbeterd. Enkele leden van de CR hebben deelgenomen aan een ‘proeverij’ en hun mening 

kunnen geven. 

In het verslagjaar is het nieuwe voedingsconcept succesvol uitgeprobeerd op een aantal 

afdelingen in het ziekenhuis. De CR heeft hierover gesproken in eigen kring, met het Facilitair 

Bedrijf en ook met de Raad van Bestuur. De raad gaf zijn instemming op de uitrol van het 

voedingsconcept in het hele MUMC+ (zie ook pag. 11 en 12). 

Persoonsgerichte zorg 

Onder persoonsgerichte zorg wordt zorg verstaan waarin de mens centraal staat en niet zijn 

aandoening. Het gaat om zorg die is afgestemd op de persoonlijke behoeften, wensen en 

voorkeuren van de patiënt. Onder persoonsgerichte zorg horen deelonderwerpen waar de CR 

meer of minder bemoeienis mee heeft. Twee ervan zijn ‘digitale zorg’ en ‘gezondheids-

vaardigheden’.  

 Digitale Zorg  Door de COVID-19 pandemie heeft digitale zorg een enorme vlucht genomen, 

ook in het MUMC+.  Er wordt meer zorg op afstand geleverd (zoals b.v. het thuis meten of 

spreken met de arts via beeldbellen). Patiënten kunnen steeds meer informatie zien via het 

patiëntenportaal MijnMUMC+, digitaal vragenlijsten invullen en er zijn vele gezondheidsapps 

ontwikkeld. Dat zijn slechts enkele van de vele voorbeelden. 

Om hier meer vorm en structuur in te krijgen, én aan te sluiten op het ziekenhuisbeleid, is een 

nota ‘Strategie Digitale Zorg’ in ontwikkeling. De Cliëntenraad heeft uitgebreid input gegeven 
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op deze nota, via rechtstreeks contact met de programmamanager. Hierna is de CR regelmatig 

bijgepraat over recente toepassingen zoals MijnZorg.nl (de digitale ondersteuning van een 

zorgpad) en Beter Dichtbij (een app om informatie uit te wisselen met de zorgverlener en 

consulten te ondersteunen). 

In zijn contacten vraagt de Cliëntenraad voortdurend aandacht voor patiënten die minder over 

digitale vaardigheden beschikken (zie volgende punt op deze pagina), en voor privacy en veilige 

uitwisseling van gegevens. De CR ziet de adviesaanvraag over digitale zorg tegemoet in 2022. 

 Gezondheidsvaardigheden  Naar schatting een derde van de Nederlandse bevolking heeft 

beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, 

begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Een deel van deze groep is 

laaggeletterd en heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Maar ook hoger opgeleiden 

kunnen moeite hebben met medische informatie.  

Het afgelopen jaar is door het Servicebedrijf Communicatie een conceptplan opgesteld om de 

informatie voor alle patiënten helder, duidelijk en toegankelijk te maken, zowel offline (brieven 

en folders) als online. Zie de voorbeelden genoemd onder Digitale Zorg. 

De leden van de CR (of een delegatie daarvan) waren regelmatig in gesprek met Communicatie 

en hebben hun input gegeven: wat betekenen de plannen concreet voor de patiënt en hoe 

worden zij bij de uitvoering hiervan betrokken. De Cliëntenraad heeft gewezen op 

noodzakelijke verbinding met de Strategie Digitale Zorg. Daarnaast duidt de CR in zijn advies 

over de conceptbegroting 2022 op het belang van het aanleren en onderhouden van de 

gewenste communicatievaardigheden van zorgverleners, én de reservering van de benodigde 

financiële ruimte hiervoor. 

De juiste zorg op de juiste plek 

In Zuid-Limburg zet de vergrijzing en ontgroening sneller door dan in andere delen van 

Nederland. De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om kwetsbare ouderen de nodige 

zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden: 

* Zo werden de activiteiten van MUMC+|Herstelzorg, de kortdurende zorg van Envida en de 

zogenoemde ziekenhuisverplaatste zorg van het MUMC+ samengevoegd. Zie ook pag. 10. 

* In het toekomstige ‘Expertisecentrum kortdurende ouderenzorg’ komen alle vormen van 

kortdurende ouderenzorg onder één dak in een nieuwe, zelfstandige eenheid.  

Voor de ouderen in de regio betekent dit snelle doorstroming van ziekenhuis naar 

expertisecentrum zodat men niet onnodig lang in het ziekenhuis hoeft te verblijven en 

doorstroming vanuit de thuissituatie (via de huisarts) naar het expertisecentrum zodat men 

niet onnodig lang op behandeling hoeft te wachten. 

Gedurende de diverse stappen in dit uitvoerige traject is de CR regelmatig geïnformeerd. Op 

verschillende onderdelen is formeel om advies gevraagd, zie pag. 10 en 11. 

Vervanging ZIS/EPD  

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarbij medische patiënt-

gegevens in digitale vorm worden bewaard. Alleen zorgprofessionals van het ziekenhuis 

hebben hier toegang toe. Het EPD is weer een onderdeel van het Ziekenhuisinformatiesysteem 

(ZIS), wat een totaalpakket van planning, ordening en facturatie betreft. Dit systeem is 

gebaseerd op SAP-software. Het ZIS/EPD is een belangrijke basis voor de digitale strategie 

maar ook voor de patiëntenzorg, de kwaliteit en veiligheid.  

Eind 2020 is besloten om in 2021 te starten met een onderzoek naar de vervanging van het 

huidige systeem, hetgeen een belangrijk en omvangrijk project betekent. Redenen voor de 

vervanging is o.a. dat het huidige systeem niet meer voldoet aan de wensen van het 

ziekenhuis.  



6 
 

In het programma ZEN (ZIS/EPD Nieuw) is de organisatie voor de voorbereiding, selectie en 

implementatie belegd. De CR is vertegenwoordigd in een werkgroep en is betrokken bij het 

formuleren van het Programma van Eisen (PVE) voor een nieuw ZIS/EPD. Het PVE dient als 

input voor een Europese aanbesteding. O.a. is meegegeven dat het pad van analoge informatie 

(‘op papier’) – voor de patiënt – open gehouden dient te worden. Al met al zal de hele transitie 

zo’n vier jaar in beslag nemen.  

Strategisch Vastgoedplan 2020-2040 

Eind mei heeft de directeur van het Bureau Vastgoed en Huisvesting het Strategisch Vastgoed 

Plan 2020-2040 aan de Cliëntenraad gepresenteerd. Het betreft beleid op de korte en 

(middel)lange termijn. Nadere uitwerking volgt de komende jaren in deelplannen.  

De Cliëntenraad heeft in een schriftelijke reactie alvast enkele aandachtspunten geformuleerd. 

Zo geeft de raad aan dat hij verwacht dat patiënten – als belangrijke gebruikers – zoveel als 

mogelijk worden betrokken bij de uitwerking van de deelplannen. Het toepassen van meer 

‘groen’ rondom het ziekenhuis wordt van harte toegejuicht.  

Kwaliteit & Veiligheid 

Calamiteit. In april kreeg het MUMC+ te maken met een ernstige calamiteit op een 

verpleegafdeling in het ziekenhuis. Tijdens de Overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur 

is uitgebreid gesproken over de calamiteit, de resultaten van het externe onderzoek en de te 

nemen maatregelen. 

PEM. Ervaringen van patiënten worden gemeten via de Patiëntervaringsmeting (PEM). Dit 

gebeurt permanent via online vragenlijsten. Slecht scoort b.v. de informatie over de 

wachttijden in de polikliniek. Ook zijn patiënten vaker niet te spreken over de informatie over 

de bijwerkingen van medicijnen.  

Klachtenopvang. De CR sprak met de klachtenfunctionarissen n.a.v. het Jaarverslag 

Klachtenopvang 2020. Klachten waar men nu mee te maken heeft, betreffen b.v. uitgestelde 

zorg, privacy en dossierinzage. Het zijn vooral de decentrale kwaliteitsfunctionarissen die 

verbeteracties inzetten. 

COOP. Voor het laatst sinds de oprichting in 2012 verscheen het jaarverslag 2019/2020 van de 

Commissie Onderzoek Overleden Patiënten (COOP). Deze commissie onderzoekt dossiers van 

overleden patiënten op zaken die mogelijk niet goed zijn gegaan. De Cliëntenraad stelde 

vragen aan de Raad van Bestuur o.a. over het invullen van de patiëntendossiers en de integrale 

aanpak van incidenten. De COOP is inmiddels opgenomen in het Platform Veilige Zorg. 

Patiëntenvoorlichtingscentrum 

Al vrij in het begin van de COVID-pandemie sloot het Patiëntenvoorlichtingscentrum in de 

Serrehal. Patiënten konden er niet meer fysiek maar nog wel telefonisch of per mail terecht 

met al hun vragen. De CR heeft hier meermalen met de Raad van Bestuur over gesproken en 

aangedrongen op heropening. De functie is belangrijk en voorziet in een behoefte bij 

cliënten/patiënten en bezoekers. Om meer redenen kon dit in het verslagjaar niet worden 

gerealiseerd.  

Er is met de Raad van Bestuur wel gesproken over de plannen van een centraal 

patiëntenservicecentrum waarbij patiënten voor allerhande services terecht kunnen. Het 

servicecentrum is onderdeel van het project ‘Warm Welkom’ dat in 2022 verder wordt 

uitgebouwd. 

2. Informatie brengen en/of halen 

Het afgelopen jaar waren er tal van momenten waarop de Cliëntenraad in contact met 

anderen trad om bepaalde onderwerpen te bespreken, mee te denken, of ergens een 
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inhoudelijke bijdrage aan te leveren. Deze contacten zijn grofweg ingedeeld in Interne en 

Externe contacten. Doel was altijd informatie brengen en/of halen en het gesprek met elkaar 

en aldus het patiëntenperspectief te bespreken. 

INTERNE CONTACTEN 

 Vergaderingen: In de verslagperiode vergaderde de CR vijf keer in eigen kring en waren er vijf 

Overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur en de directeur Patiëntenzorg. Twee 

vergaderingen waren op locatie, de andere acht werd online vergaderd. 

 Verandercoalitie: een van de leden nam deel aan vier online bijeenkomsten in april en juni, 

waarin met een brede afvaardiging van het ziekenhuis werd gesproken over de verdere 

ontwikkeling van de nieuw gevormde vakgroep Verpleegkunde. Belangrijke thema’s waren 

cultuurverandering, toekomstbestendig verplegen, zelfregie van de patiënt (wanneer 

wel/niet). 

 Medezeggenschap: op regelmatige basis zijn informatieve gesprekken gevoerd met de 

andere medezeggenschapsorganen, te weten het Stafconventsbestuur en de OR en met de 

Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Gezamenlijke gespreksthema’s waren o.a. de 

patiëntenzorg tijdens de COVID-pandemie en de organisatieontwikkeling.  

  Raad van Toezicht: in oktober is tijdens het jaarlijkse overleg met de commissie Kwaliteit & 

Veiligheid van de Raad van Toezicht, o.a. gesproken over de follow up van de adviezen (van de 

CR), de uitkomsten van de Patiënt Ervarings Meting, de COVID-zorg en het nieuwe EPD. Het 

kennismakingsgesprek van CR en RvT is twee keer niet doorgegaan door omstandigheden 

(COVID en wateroverlast) en wordt nu gepland in 2022. 

  Overige gesprekken: in juni werd gesproken met de drie klachtenfunctionarissen o.a. over de 

procedure bij klachtenbemiddeling en –behandeling. Er werden minder klachten geuit t.o.v. 

vorig jaar; men ziet nu vaker onderwerpen als uitgestelde zorg, privacy en dossierinzage. 

Een delegatie van de CR sprak in juli en november met de manager bedrijfsvoering van het 

Centrum voor Acute en Kritieke Zorg (CAKZ) / Hart + Vaatcentrum (HVC). Het ging o.a. over de 

synergie tussen CAKZ en HVC, en de deelplannen die beide centra hadden opgesteld i.h.k.v. de 

organisatieontwikkeling. Meer concreet werd gesproken over het verbeteren van de informatie 

over de wachttijden op de SEH en het hoofdbehandelaarschap.  

 Studie: In april zijn de onderwerpen Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) en de 

ontwikkeling rondom de verschillende zorgpaden en dashboards uitvoerig toegelicht door de 

betrokken medewerkers. In juli ging het gesprek over Transmurale en Paramedische zorg en de 

werkzaamheden en plannen van de nieuwe Vakgroep Verpleegkunde.  In oktober had de CR 

een studiedag met een evaluatief onderdeel en een nadere introductie van de Expertise 

Eenheid Kwaliteit Innovatie en Onderzoek (KIO). 

  Deelname Jury: Een CR-lid beoordeelde samen met een lid van de Patiëntenadviesraad van 

het Radboudumc 85 onderzoeksprojecten binnen het gezamenlijke Academisch Alliantiefonds 

(AAF). Zij letten daarbij vooral op de bijdrage aan de kwaliteit van leven (van de patiënt) en het 

betrekken van de patiënt bij het onderzoek. Het doel van het AAF was o.a. het stimuleren van 

wetenschappelijk onderzoek en de versterking van de strategische samenwerking tussen beide 

organisaties. 

Een CR-lid nam als patiëntvertegenwoordiger deel aan de jury van de eerste Marja van Dieijen 

Award1, een award bestemd voor een innovatief idee of project, waarin o.a. de ambitie Gezond 

Leven herkenbaar is. De jury nomineerde 5 projecten uit 20 inzendingen. In november werd de 

winnaar bekendgemaakt: ‘Partners in care’ dat uitgaat van de kracht van patiëntenfeedback. 

                                                           
1 De tweejaarlijkse Marja van Dieijen Award is in het leven geroepen bij het afscheid van Marja van Dieijen als 
voorzitter van de Raad van Bestuur en hoogleraar van het Maastricht UMC+ (oktober 2020). 
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EXTERNE CONTACTEN 

 Cliëntenraad CIRO-Horn: in februari maakte een delegatie van de CR kennis met de 

cliëntenraad van CIRO-Horn. Naast kennismaking ging het o.a. om uitwisseling van ervaring in 

COVID-tijd en de verbinding met de achterban. 

 Platform CRAZ: in april was het MUMC+ gastheer van de online bijeenkomst met de 

cliëntenraden van de andere zes umc’s. De voorzitter hield een presentatie over de 

organisatieontwikkeling en de rol daarin van de Cliëntenraad. In september vond een 

bijeenkomst plaats in het Radboudumc. Inhoudelijk is gesproken over regionale 

samenwerking, patiënten participatie en het project Parkinsonnet. 

  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ): in mei namen voorzitter en vicevoorzitter deel aan 

de themabijeenkomst over digitale zorg. Tijdens het jaargesprek in november stond 

Persoonsgerichte Zorg op de agenda. 

 Qualicor: in december hadden voorzitter en vicevoorzitter een gesprek met de voorzitter van 

het Qualicor-auditteam. De beslissing over het voortzetten van de ziekenhuisbrede accreditatie 

volgt begint januari 2022. 

  Cliëntenraden Limburgse ziekenhuizen: in september namen de voorzitter en een CR-lid deel 

aan het overleg van de cliëntenraden van de Limburgse ziekenhuizen. Ook hier kwam de 

COVID-zorg in alle huizen aan de orde en de contacten met de achterban. 

 Overig: diverse leden namen deel aan de online congressen van b.v. Mens Achter de Patiënt 

(MAP) en de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. 

3. Achtergrondinformatie 

3.1 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. In het verslagjaar vergaderde de Cliëntenraad vijf keer in eigen kring en vijf 

keer met de Raad van Bestuur en de directeur Patiëntenzorg. 

De CR werkt binnen de context van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 

(Wmcz 2018) en kent een Medezeggenschapsregeling en een Huishoudelijk reglement. Beide 

documenten zijn gepubliceerd op de website van het MUMC+ en op het Intranet. 

3.2 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 2021 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, 

mantelzorgers en bijvoorbeeld patiëntenverenigingen. Tijdens de studiedag in oktober heeft 

de CR zich gebogen over de missie en is tevens een visie geformuleerd. Deze worden in 2022 

gepubliceerd. 
 

De CR werkt in werkgroepen aan specifieke onderwerpen. Deze werkgroepen zijn eind 2021 

herzien; in 2022 sluiten enkele nieuwe leden aan waarna publicatie volgt. 
 

3.3 Samenstelling Cliëntenraad  

Per 1 oktober heeft een van de CR-leden afscheid genomen van de raad en is een vacature 

ontstaan. Vanaf september 2022 ontstaan nog eens drie vacatures aangezien de maximale 

benoemingstermijn van drie leden ‘van het eerste uur’ (lid vanaf installering van de CR in 
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september 2014) per die datum afloopt. Daarom wordt begin 2022 voor vier nieuwe leden 

geworven.   

In 2021 waren de volgende personen lid van de Cliëntenraad: 

 Hannie Kroes   voorzitter vanaf 1 november, daarvoor lid 

 Lisanne Brands   vicevoorzitter 

 Gwenda Engels  lid 

 Martin Frankort  lid, voorzitter van 1 augustus 2017 tot 1 november 2021 

 Annemarie Fuchs-Aalberts  lid tot 1 oktober 

 Monique  Jaspers   lid  

 Sabina Ledda    lid 

 Angelique Rensink-Herben lid 

 Wim Scheepens   lid 
 

Op 1 november nam M. Frankort na een periode van vier jaar en 3 maanden afscheid als 

voorzitter van de Cliëntenraad. Hij blijft aan als lid van de CR tot 1 september 2022. 

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

3.4 Publicatie 

* Heden ik en morgen gij, Column in Praktijk, magazine voor externe verwijzers: 2021-1 Praktijk, 

Column.pdf (mumc.nl) 

4. 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/sites/default/files/2021-04/2021-1%20Praktijk%2C%20Column.pdf
https://www.mumc.nl/sites/default/files/2021-04/2021-1%20Praktijk%2C%20Column.pdf
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, instemmingsaanvragen en adviezen 

Cliëntenraad - Raad van Bestuur 

Aan het begin van 2021 heeft de Cliëntenraad Maastricht UMC+ nog een adviesaanvraag van 

het vorig jaar behandeld. In de loop van het verslagjaar 2021 zijn zeven formele 

adviesaanvragen en één instemmingsaanvraag ontvangen en behandeld. De Cliëntenraad 

adviseerde zeven keer positief. Eenmaal heeft de CR zich onthouden van advies. 

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

 

 

Uitgebrachte adviezen over het jaar 2020 

1.  Samenwerking met Máxima MC inzake immunotherapie bij urotheelcelcarcinoom 

Het gaat hierbij om het formeel vastleggen van reeds bestaande afspraken m.b.t. de 

behandeling met immunotherapie bij urotheelcelcarcinoom. Het Maastricht UMC+ is 

topreferentiecentrum voor de behandeling met immunotherapie. Máxima MC heeft hierin de 

officiële status als partnerziekenhuis. De bedoelde samenwerking behoort tot de eerder 

geformaliseerde afspraken binnen OncoZON (Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland).  

De Cliëntenraad adviseert positief. 

  

Uitgebrachte adviezen en instemming over het jaar 2021 

1.  Samenwerking met Maastricht UMC+ Herstelzorg inzake ziekenhuisverplaatste zorg (ZVZ). 

Onder ZVZ wordt verstaan het door medewerkers van Herstelzorg op locatie Herstelzorg 

verlenen van paramedische en verpleegkundige zorg aan daarvoor in aanmerking komende 

patiënten van het MUMC+, in opdracht van en onder regie van de behandelend specialist van 

het MUMC+. Het gaat vooralsnog om patiënten van Orthopedie en Cardiologie.  

Deze vorm van ZVZ geeft het ziekenhuis enige verlichting op de bedbezetting. De specialist van 

het ziekenhuis blijft hoofdbehandelaar. De CR heeft aandacht gevraagd voor een adequate en 

veilige synchronisatie van de Elektronische Patiënten Dossiers. De CR adviseert positief. 

2.  Jaarrekening Maastricht UMC+ 2020 

De Jaarrekening (overzicht van de financiële situatie van het afgelopen jaar) geeft een duidelijk 

beeld van het resultaat over 2020 en van de financiële positie per 31 december 2020. Vanuit 

het perspectief van de CR zijn in het document geen aanwijzingen gevonden die een positief 

advies in de weg zouden staan. De Cliëntenraad adviseert daarom positief. 

3.  Deelovereenkomst met Radboudumc inzake zeldzame erfelijke neurologische 

bewegingsstoornissen 

Het doel is om een samenwerkingsverband te vormen voor zorg, onderwijs, opleiding en 

academische expertise met betrekking tot zeldzame en erfelijke neurologische bewegings-

stoornissen. Bedoelde deelovereenkomst behoort bij de raamovereenkomst ‘De Academische 

Alliantie’, d.d. 25 september 2018.  

Er is reeds samenwerking tussen de afdelingen Neurologie van beide umc’s op het gebied van 

Deep Brain Stimulation bij de ziekte van Parkinson en de spierziekte Myotone Dystrofie. Door 

de samenwerking profiteren alle betrokkenen – waaronder patiënten – van kwaliteitswinst, 

toegankelijkheid van zorg en verhoogde innovatiekracht. De Cliëntenraad adviseert positief. 
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4.  Koepelovereenkomst Expertisecentrum Kortdurende Ouderenzorg en Statutenwijziging 

Stichting Bejaardenzorg Clara Fey 

Deze overeenkomst is opgesteld in het verlengde van een intentieverklaring uit 2020, die 

betrekking had op een intensieve samenwerking tussen Maastricht UMC+, Maastricht UMC+ | 

Herstelzorg en Envida in een ‘Expertisecentrum voor Kortdurende Ouderenzorg’. 

Met de samenwerking tussen bovengenoemde partijen wordt beoogd de kortdurende 

ouderenzorg als geheel te verbeteren en de toegevoegde waarde voor patiënten te verhogen. 

Het gaat om het concentreren van diverse vormen van zorg op de centrale locatie La Valence 

zodat de juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon kan worden geleverd. 

Ten aanzien van de Koepelovereenkomst zijn geen punten aangetroffen die een positief advies 

in de weg staan, de Cliëntenraad adviseert dan ook positief. 

Ten aanzien van de Statutenwijziging Stichting Bejaardenzorg Clara Fey ziet de Cliëntenraad 

dit als een verantwoordelijkheid van de cliëntenraad van betrokken instelling.  

5. Vervolgstappen in het Organisatieontwikkelplan 2021 

Medio oktober ontvangt de Cliëntenraad het document ‘Organisatieontwikkelplan 2021’, met 

het verzoek om advies over enkele vervolgstappen in de eerder ingezette organisatie-

ontwikkeling (zie ook pag. 4). Het bevat een samenvatting van de deelplannen die door de 

diverse organisatieonderdelen zijn opgeleverd.  

De Cliëntenraad heeft in zijn reactie teruggegrepen op tien punten van blijvende aandacht, die 

eerder al bij het advies inzake het Hoofdlijnenplan van 2020 werden benoemd. Zo geeft de 

raad onverminderd aan het betrekken van patiënten bij plannen en uitvoering van groot 

belang te vinden; met als advies dat elk centrum voor patiëntenzorg een actief patiëntenpanel 

inricht. Ook adviseert de raad de Patiënt Effect Paragraaf (PEP), in 2020 ‘warm omarmd’ door 

de Raad van Bestuur, serieus aandacht te geven en dat deze een vast onderdeel gaat uitmaken 

van elk deelplan. Verder rekent de raad erop dat in de uitwerking van de zorgpaden passende 

aandacht wordt besteed aan lage gezondheidsvaardigheden van patiënten. 

Inzake de voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur onthoudt de Cliëntenraad zich op 

een aantal onderdelen van een oordeel. De raad ziet dit niet als beletsel voor de voortgang van 

het lopende proces. Inmiddels heeft de Raad van Bestuur schriftelijk gereageerd op de brief van 

de Cliëntenraad. Nadere bespreking vindt begin 2022 plaats. 

6. Begroting Maastricht UMC+ 2022 

De Cliëntenraad realiseert zich dat in de jaren 2020 en 2021 door de COVID-pandemie 

bijzondere omstandigheden hebben gegolden. De raad geeft aan graag betrokken te willen 

worden bij overwegingen en keuzes inzake mogelijke prioritering en aanpassing van de 

productportfolio rondom inhaalzorg. Ook vraagt de CR uitdrukkelijk aandacht voor (het 

financieren van) het aanleren en onderhouden van de gewenste communicatievaardigheden 

bij zorgverleners, inzake “Samen Beslissen” en “Gezondheidsvaardigheden”. 

Na ontvangst van de bijgestelde Begroting is de conclusie dat, ondanks een verhoging van 

kosten die voortvloeit uit het cao-akkoord, het beoogde resultaat vanuit het perspectief van de 

Cliëntenraad gelijk gebleven is. Het eerder gemaakte voorbehoud komt daarmee te vervallen; 

de CR adviseert positief. 

7.  3 Kanalen Voedingsconcept Patiëntencatering (instemmingsrecht) 

De Cliëntenraad is vanaf het begin af aan meegenomen bij de ontwikkelingen rondom het 

nieuwe voedingsconcept en heeft op diverse momenten zijn input kunnen geven. De raad ziet 

in de gepresenteerde businesscase belangrijke elementen terugkomen: “meer eigen regie, 

flexibiliteit en het creëren van een niet klinische omgeving. Kortom een betere beschikbaarheid 

van eten en drinken gedurende de dag”. De raad juicht het toe dat de uitrol van het voedings-
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concept in het hele MUMC+ gaat plaatsvinden. Ook staat de CR achter de plannen om extra 

onderzoek te doen naar de relatie tussen voeding en beweging en de rol van ‘herstelvoeding’ 

(met verrijkt eiwit). De raad wil graag betrokken worden bij de evaluatie van het nieuwe 

voedingsconcept. Alles afwegende stemt de Cliëntenraad in met de uitrol van het 3 Kanalen 

Voedingsconcept patiëntencatering. 

8.  Samenwerking met Máxima MC inzake Kinderorthopedie 

De Cliëntenraad begrijpt dat het gaat om het intensiveren en anders organiseren van reeds 

bestaande samenwerking. Voorop staat het optimaliseren van de kwaliteit en beschikbaarheid 

van kinderorthopedie in beide huizen. Daarnaast is het doel nauwe samenwerking op het 

gebied van onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. 

Het aanbieden van inhoudelijke expertise ‘over en weer’ betekent dat patiënten zelf niet naar 

een ander ziekenhuis hoeven te reizen. Ook is helder dat de patiënt wordt geïnformeerd over 

wie zijn hoofdbehandelaar is en over de eventuele uitwisseling van persoonsgegevens. 

Alles overwegende komt de Cliëntenraad tot een positief advies. 
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Bijlage 2. Overzicht van ontvangen en verstuurde correspondentie  

 

In het verslagjaar ontving de Cliëntenraad, naast de adviesaanvragen, diverse documenten van 

de Raad van Bestuur. De meeste documenten zijn besproken in eigen kring van de Cliëntenraad 

en/of tijdens de Overlegvergadering met de Raad van Bestuur. 

Ontvangen van de Raad van Bestuur: 

1. Huishoudelijk Reglement CR MUMC+ (ontvangstbevestiging) 

2. Definitief Organisatieontwikkelplan (plan en aanbiedingsbrief) 

3. Duurzame inzetbaarheid MUMC+ AIOS en junior medisch specialisten (reactie op brief 

CR) 

4. Eindevaluatie De Schakel 

5. Reactie Jaarverslag Cliëntenraad 2020 

6. Samenwerkingsovereenkomst MUMC+ en MUMC+ Herstelzorg, ziekenhuisverplaatste 

zorg 

7. Strategisch Vastgoedplan 2020-2040 

8. Aansturing afdeling Anesthesiologie 

9. Overdracht ZTC-besluiten (Zorg Continuïteits Team) 

10. Afsluitbrief en definitief verslag inspectiebezoek eHealth 

11. Voorzitterschap Cliëntenraad MUMC+ 

12. Vacature bedrijfskundig directeur Centrum voor Bewegen per 1-9-2021 

13. Calamiteit stroomstoring in de nacht van 29 op 30 april 2021 

14. Ontwikkelingen Security – Privacy 

15. Rapportage verplichte GGZ aan IGJ eerste halfjaar 2021 

16. Jaarverslag Klachtenopvang 2020 Maastricht UMC+ 

17. Presentatie Activiteitenplan en Begroting MUMC+ 2022 

18. Jaarverslag COOP 2019-2020 

19. Verlenging benoemingstermijn lid Raad van Toezicht 

 

In het afgelopen jaar stuurde de Cliëntenraad een reactie op de volgende onderwerpen / 

documenten 

Verstuurd door de Cliëntenraad: 

1. Duurzame inzetbaarheid MUMC+ AIOS en junior medisch specialisten 

2. Jeugdlintje gemeente Maastricht, Kinderadviesraad, felicitatie 

3. Rapportage verplichte GGZ aan IGJ 2020 

4. Voorzitterschap Cliëntenraad MUMC+ 

5. Rapportage verplichte GGZ aan IGJ, eerste half jaar 2021 

6. Strategisch Vastgoed Plan MUMC+ 2020-2040 

7. Patiëntenvoorlichtingscentrum MUMC+ 

8. Verlenging benoemingstermijn lid Raad van Toezicht 

 

 

 

 


