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Voorwoord 

 

In 2022 heeft de Cliëntenraad (CR) een wisseling van samenstelling ondergaan. Vijf posities in 

de CR zijn bezet door nieuw geworven leden (tevens patiënt) van het Maastricht UMC+ 

(MUMC+). Op een totale bezetting van negen posities betekende dat in 2022 met name het 

herijken van de werkwijze van de CR. 

Een lang gekoesterde wens was toch iets dichter bij het zorgproces betrokken te worden.  

Met negen vrijwilligers en een complexe organisatie is het een uitdaging om goed op de 

hoogte te blijven van wat er zoal speelt. Nu het MUMC+ haar reorganisatie heeft afgerond, 

heeft de CR zich georganiseerd naar de centra voor patiëntenzorg die er zijn gekomen. Elk lid 

heeft een centrum als aandachtsgebied. In 2022 is veel tijd gestoken in 

kennismakingsgesprekken met de diverse centrumdirecties alsook met de patiëntenpanels van 

de centra. Het zoeken naar verbinding om samen te werken aan het onderwerp 

patiëntenparticipatie vond bij alle centra alsook de panels een goed gehoor. We moeten 

natuurlijk een goede vorm met elkaar vinden, maar een start is gemaakt. 

In het afgelopen jaar waren er ook weer de nodige grote projecten, zoals het nieuwe ZIS/EPD 

(Ziekenhuis Informatie Systeem / Elektronisch Patiënten Dossier). Daarbij was het wel fijn dat 

we bij de werving van nieuwe CR-leden ook een versterking hebben gekregen op ICT zaken. 

Een ander terugkerend onderwerp voor de CR is het personeelstekort. Met te weinig mensen 

komt uiteindelijk de kwaliteit van de zorg in het gedrang. Dit is een landelijk probleem. We zien 

dat de medewerkers van het MUMC+ zich volop inzetten. Maar de CR weet dat de druk soms 

groot is en oplossingen zijn niet eenvoudig. Mogelijk dat verdergaande digitalisering van zorg 

een positieve bijdrage levert. Waarbij we als CR bewaken dat digitale zorg niet voor elke 

patiënt een oplossing is. We blijven dit onderwerp op onze agenda houden. 

2022 was het jaar van de vernieuwing van de CR, het is een enthousiaste levendige groep 

geworden waarin mensen zitten met verschillende achtergronden. Wij dragen ons steentje bij 

aan de zorg in het MUMC+ vanuit de perspectief van de patiënten. Hierin voelen wij ons door 

het respect en de openheid van directie en medewerkers van het MUMC+ goed gesteund en 

ervaren wij dat goede patiëntenzorg een gedeeld belang is. 

De CR heeft een beknopt verslag gemaakt van onderwerpen die in 2022 zijn gepasseerd en 

geeft, indien mogelijk, een doorkijkje naar 2023. 

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Hannie Kroes 

voorzitter Cliëntenraad Maastricht UMC+  
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1. Hoe is er gewerkt in de Cliëntenraad ? 

Een nieuw team! 

Al in 2021 was duidelijk dat drie CR-leden in 2022 afscheid zouden nemen van de raad, omdat 

dan hun maximale benoemingstermijn was bereikt. En er was nog een niet ingevulde vacature. 

De CR kreeg toestemming van de Raad van Bestuur om al in januari te gaan werven voor vier 

nieuwe leden. Later kwam er nog een vijfde vacature bij. 

Via de gebruikelijke kanalen (website, online vacaturebanken, social media en contacten) is de 

vacature bekendgemaakt. Er is speciaal gevraagd naar mensen met interesse en kennis op het 

gebied van zorg, ICT/digitale zorg, financiën en naar ervaring op het vlak van patiënt of 

mantelzorger. De procedure is voorspoedig verlopen en in mei/juni zijn vijf nieuwe, 

enthousiaste leden benoemd door de Raad van Bestuur. Samen met de vier zittende leden is 

een nieuw team gevormd en is voortvarend gestart. 

Onze visie, missie en focuspunten 

In de loop van het jaar is opnieuw gekeken naar de bestaande missie en focuspunten van de 

CR. Ze zijn beperkt gewijzigd. En er is een overkoepelende visie opgesteld. 

 

Visie: Alle patiënten doen er toe. 

Het gaat om patiënten uit de regio en van verder weg, van alle leeftijden, patiënten die voor 

eenvoudige zorg komen en zij die voor meer ingewikkelde zorg komen. De CR is er voor álle 

patiënten! 
 

Missie: De Cliëntenraad van het Maastricht UMC+ bevordert dat patiënten optimaal gehoord, 

geïnformeerd, behandeld, bejegend en betrokken worden.  

T.o.v. de vorige versie is ‘betrokken’ toegevoegd. De CR vindt het belangrijk dat patiënten kunnen 

meedenken, niet alleen over hun eigen zorg, maar ook over b.v. het patiëntgerichter maken en 

verbeteren van de zorg, het beleid van de afdeling, etc. 
 

Focuspunten: Binnen het MUMC+ spelen veel onderwerpen die het patiëntenbelang raken.  

De CR heeft een aantal punten gekozen waar hij zich in het bijzonder op wil richten:  

 

 persoonsgerichte zorg 

 zorg op maat voor elke patiënt  

 betere ervaring en tevredenheid van patiënten 

 een goede score op de patiëntervaringsmeting 

 optimale aandacht voor gezondheidsvaardigheden 

 zowel bij patiënten als bij zorgmedewerkers 

 een patiëntenpanel in elk Centrum voor Patiëntenzorg 

 met een linkin pin naar de CR 

Lees meer op de website van de CR. 

Een nieuwe indeling van portefeuilles 

Al eerder werkte de CR met verschillende inhoudelijke portefeuilles. De indeling is terug-

gebracht tot de volgende drie portefeuilles (die elk worden beheerd door drie CR-leden): 

 

1. Algemeen/organisatie  

o.a. Gezond leven, kwaliteit & veiligheid, samenwerkingsrelaties, financiën 

2. Persoonsgerichte zorg  

o.a. patiëntenparticipatie, gezondheidsvaardigheden, patiëntenfeedback, 

klachtenopvang 

3. Digitale zorg & innovatie  

o.a. digitale zorg, MijnMUMC+ (patiëntenportaal), Polikliniek en Kliniek op Maat, 

Privacy, ZIS/EPD 
 



5 
 

De CR en het contact met de Centra voor Patiëntenzorg 

In het proces van organisatieontwikkeling in het MUMC+ zijn acht centra voor patiëntenzorg 

samengesteld. Enkele bekende centra zijn het Hart+Vaat Centrum en het Centrum voor 

Oogheelkunde. Vanaf de start in 2020 hebben deze centra zich verder doorontwikkeld. 

Daarnaast is er de Expertise Eenheid Transmurale en Paramedische Zorg. Tezamen zijn dit negen 

centra waar de kern van de patiëntenzorg plaatsvindt.  

De negen leden van de CR hebben elk als contactpersoon een van de centra ‘onder hun hoede’. 

In de tweede helft van 2022 hebben acht kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met de 

centrumdirecties, het negende gesprek is gepland in 2023.  

De contactpersonen hebben regelmatig contact met ‘hun centrum’ om informatie uit te 

wisselen over b.v. persoonsgerichte zorg en het bevorderen van patiëntenparticipatie. 

Nadrukkelijk is de bedoeling om zo meer verbinding te krijgen met patiënten. Sommige centra 

hebben een eigen patiëntenpanel dat regelmatig bij elkaar komt. Een van de CR-leden is 

gevraagd om mee te denken bij het formeren van een patiëntenpanel. Daarnaast zijn er 

contacten geweest met het Oncologiepanel en de Kinderadviesraad/KAR. 

De kennismakingsgesprekken en het voorstel voor regelmatig contact is door de centra goed 

ontvangen. De opgedane informatie en bevindingen komen via de contactpersonen weer terug 

in de vergadering van de CR. 

Wijzer door studiedagen 

De studiemiddag in mei had ‘samen beslissen’ tot onderwerp. Diverse initiatieven kwamen aan 

de orde, zoals b.v. aansluiting bij de landelijke campagne Samen Beslissen en het opnemen van 

de link naar ‘de drie goede vragen’ in de afsprakenbrief. De CR blijft dit hele proces kritisch 

volgen. Daarna volgde een praktijkvoorbeeld bij Infectieziekten en werden dilemma’s voor 

zorgverleners en patiënten geschetst. 

De studiedag in november stond in het teken van ‘Gezond Leven’, de strategie van het 

ziekenhuis. De vakhoogleraar Gezondheidsbevordering (tevens lid Raad van Bestuur MUMC+) 

gaf een toelichting en ging nadrukkelijk in op de verbinding tussen zorg en preventie. Ter 

illustratie diende de aanpak rondom overgewicht bij kinderen en jong volwassenen. 

Gezamenlijk werd een bezoek gebracht aan COACH1.  

Het middagdeel werd voor een belangrijk deel besteed aan de werkwijze van de CR. Dit mede 

naar aanleiding van de nieuwe samenstelling van de raad. 

Herziening Medezeggenschapsregeling en Huishoudelijk Reglement 

In het verslagjaar werd volgens afspraak de Medezeggenschapsregeling Wmcz 2018 MUMC+ / 

MZR na twee jaar geëvalueerd. De CR heeft enkele kleine veranderingen voorgesteld. 

Ondertekening van de aangepaste MZR, door beide partijen, vindt plaats begin 2023. 

Daarnaast heeft de CR gewerkt aan de herziening van het Huishoudelijk Reglement. Met name 

zijn de veranderingen in de eigen werkwijze hierin aangepast, zoals het feit dat de negen leden 

nu elk contactpersoon zijn voor een ‘eigen centrum voor patiëntenzorg’. 

Ook is een ‘betrokkenheids-schema’ opgesteld. Het doel hiervan is om bij (nieuwe) 

onderwerpen die passeren in een vroeg stadium te bepalen welke betrokkenheid/participatie 

van de CR gewenst is. Bij sommige onderwerpen is het voldoende om informatie te ontvangen. 

Bij andere onderwerpen zoals b.v. de strategie digitale zorg wil de CR kunnen meedenken. Het 

Huishoudelijk Reglement wordt begin 2023 vastgesteld door de Cliëntenraad. 

De meest recente versies van zowel de Medezeggenschapsregeling als het Huishoudelijk 

Reglement zijn terug te vinden op de MUMC-website. 

                                                           
1 COACH: Centre for Overweight Adolescent and Children’s Health 
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2. Hoe is de Cliëntenraad betrokken bij grotere projecten? 

Binnen het MUMC+ lopen enkele grotere meerjarenprojecten. Een aantal van deze projecten, 

met aanzienlijk effect op de patiëntenzorg, komt hieronder aan de orde. M.n. wordt ingegaan 

op de betrokkenheid van de CR (zie ook de bovenstaande tekst). 

Betrokkenheid bij vervanging ZIS/EPD 

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

gegevens in digitale vorm worden opgeslagen en ontsloten. Het EPD is een onderdeel van het 

Ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), het totaalpakket voor planning, ordening en facturatie. Het 

ZIS/EPD is een belangrijke basis voor de digitale strategie maar ook voor de patiëntenzorg en 

de kwaliteit en veiligheid. Er is een koppeling naar het patiëntenportaal MijnMUMC+. 

Patiënten kunnen te allen tijde hun medisch dossier raadplegen op het portaal (via hun DigiD).  

In 2021 is besloten om het huidige systeem te vervangen omdat het niet meer voldoet aan de  

wensen van het ziekenhuis. Daartoe is het programma ZEN (ZIS/EPD Nieuw) ingericht en werd 

in 2022 een Europese aanbesteding doorlopen.  

Een commissie van de CR heeft deelgenomen aan de werkgroep Patiëntparticipatie en was 

betrokken bij het formuleren van het Programma van Eisen. Ook werden – online – 

werkbezoeken afgelegd aan twee umc’s die elk met een ander softwarepakket werken. De CR 

heeft de aanbiedingen van de verschillende leveranciers kunnen beoordelen. Eind 2022 heeft 

de Raad van Bestuur een definitieve keuze gemaakt voor een leverancier. De CR blijft de 

komende jaren op verschillende manieren betrokken bij dit omvangrijke en belangrijke project. 

Het heeft immers een grote impact op de patiëntenzorg.  

Digitale Zorg voor iedereen  

Mede door de COVID-pandemie en alle ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg is deze 

nieuwe strategie er gekomen. Het MUMC+ heeft het voornemen om koploper te worden in 

digitale zorg. Daartoe is de ‘Strategie Digitale Zorg’ in het verslagjaar vastgesteld en ter 

advisering aan de CR voorgelegd (zie ook bijlage 1.). Het gaat om een participatief zorgmodel, 

met ondersteuning van digitale technologie. Dit betekent ‘zorg op afstand’ met een actieve rol 

voor de patiënt (participatief).  

Het is nu al aan de orde dat patiënten meer zelf thuis meten en dat een deel van de gesprekken 

die zij hebben met artsen en andere zorgprofessionals plaatsvinden 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. 

De CR is zich ervan bewust dat patiënten in de (nabije) toekomst niet meer altijd naar het 

ziekenhuis zullen komen. Vandaar dat ruim aandacht wordt gevraagd voor het uitbreiden van 

(digitale) vaardigheden van patiënten en familie. Ook is de raad van mening dat een ‘analoge’ 

route beschikbaar moet blijven voor wie nog niet digitaal wil/kan. Het spreekt vanzelf dat de 

CR de komende jaren mee blijft denken (en doen!) over de verschillende deelgebieden van dit 

voor patiënten belangrijke traject.  

In gesprek over kwaliteit en veiligheid 

Op verzoek van de CR heeft de afdeling Kwaliteit en Veiligheid een rapportage (in 

dashboardvorm) opgesteld. Hierin zijn de resultaten op een aantal onderwerpen rondom 

kwaliteit en veiligheid getoond. Het gaat dan o.a. om de ervaringen van patiënten op de 

polikliniek en de kliniek, klachtenopvang en patiëntveiligheid. De CR ontvangt deze rapportage 

elk half jaar en gaat op onderdelen het gesprek aan met de Raad van Bestuur.  

Zoals elk jaar had een delegatie van de CR contact met de drie klachtenfunctionarissen. Er werd 

o.a. gesproken over trends in klachten (aantallen, onderwerp van de klacht) en wat er in het 
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ziekenhuis gebeurt om bepaalde (vaker voorkomende) klachten te voorkomen. Zo weten 

patiënten lang niet altijd dat ze soms moeten (bij)betalen, en dat een telefonisch consult ook 

wordt berekend. De communicatie hierover kan beter. 

Tot slot is vermeldenswaard dat de CR een gesprek heeft gehad met de crisiscoördinator / 

stafadviseur crisisbeheersing n.a.v. de ICT-storing (september), waarbij het ziekenhuis 

gedurende een hele dag (telefonisch) onbereikbaar was en ook de digitale systemen niet 

werkten. Dit had grote gevolgen voor patiënten. Er is o.a. gesproken over het verbeteren van de 

communicatie naar patiënten toe.  

Samenwerking met andere ziekenhuizen 

In juni werd de CR geïnformeerd door de Raad van Bestuur over intensivering van de 

samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen. Er bestaat al langer samenwerking tussen 

beide umc’s, bekend onder de naam ‘Academische Alliantie’ (geformaliseerd in 2018). De 

intensivering wordt nodig geacht om de mensen in Zuid en Oost Nederland ook in de toekomst 

volwaardige academische zorg te kunnen blijven bieden.  

In november kwam het bericht van de Raad van Bestuur dat er een verkenning van vergaande 

samenwerking gestart is met St. Jans Gasthuis in Weert. Dit vanuit de gedachte dat beide 

ziekenhuizen elkaar kunnen versterken, maar ook nodig hebben in hun streven om de patiënt 

de juiste zorg op de juiste plek te bieden.  

Beide samenwerkingsrelaties hebben een andere achtergrond. Voor de CR is vooral belangrijk: 

wat zijn de plannen voor de komende jaren en wat betekent e.e.a. concreet voor de 

patiëntenzorg? De CR heeft met de Raad van Bestuur afgesproken tenminste op regelmatige 

basis geïnformeerd te worden. Begin 2023 worden hier nadere afspraken over gemaakt. In het 

eerste kwartaal van 2023 verwacht de CR een adviesaanvraag over de samenwerking met SJG 

Weert. 

Richting een meer persoonsgerichte zorg 

In juli ontving de CR het langverwachte Beleidsplan Persoonsgericht Zorg. Een ambitieus en 

breed plan dat loopt tot in 2025, waarin enkele focuspunten van de CR samenkomen zoals 

patiëntenparticipatie, gezondheidsvaardigheden en Samen Beslissen. Het gaat er om de zorg 

te organiseren en af te stemmen op de behoeften en omstandigheden van de persoon. Het 

plan is bedoeld voor het hele ziekenhuis. 

In het gesprek met de staffunctionaris en de Raad van Bestuur wil de CR vooral weten hoe het 

zit met de samenhang, de concretisering en de  voortgang . Het antwoord daarop is dat alle 

thema’s met elkaar samenhangen en dat op deelgebieden resultaten worden bereikt zoals b.v. 

het ‘balonnen dashboard’ (MUMC+ gezondheidsmeter) dat laat zien op welke 

patiëntenuitkomsten (per individuele patiënt) slecht wordt gescoord zodat deze kunnen 

worden besproken in het arts-patiënt contact. Elk jaar vindt evaluatie plaats, dit levert input op 

voor het komende jaar en het jaarplan. Er wordt afgesproken dat de portefeuillehouders 

Persoonsgerichte Zorg begin 2023 opnieuw worden geïnformeerd. 

Belang van het Patiëntenservicecentrum 

Een onderwerp dat ook hier een plaats verdient, betreft het open zijn van het 

Patiëntenservicecentrum voor patiënten en bezoekers. In maart is het centrum feestelijk 

heropend door de voorzitter van de Cliëntenraad, nadat het centrum mede t.g.v. Covid een 

langere periode – fysiek - gesloten was. Wel waren de medewerkers telefonisch en per e-mail 

tijdens kantooruren bereikbaar. Vanaf de zomer was het centrum wederom gesloten, m.n. 

vanwege personeelsgebrek. De CR is van mening dat het MUMC+ over een laagdrempelige 

voorziening moet kunnen beschikken waar patiënten kunnen binnenlopen met vragen, 

opmerkingen en klachten. Daarom is het onderwerp enkele keren besproken met de Raad van 



8 
 

Bestuur en de directeur patiëntenzorg. In de tweede helft van het verslagjaar is het centrum 

weer enkele dagen per week opengesteld. De plannen voor een breder servicecentrum waar 

patiënten met allerhande praktische en niet-medische vragen terecht kunnen, blijven bestaan 

maar zijn vooruitgeschoven naar de verbouwing van de poliklinieken en het Poliplein. De CR 

blijft het kritisch volgen. 

3. Met wie had de Cliëntenraad contact? 

Door het jaar heen spreekt (een afvaardiging van) de CR regelmatig met diverse medewerkers 

van het ziekenhuis. Soms betreft het reguliere afspraken zoals met het Stafconventsbestuur, 

de OR en de Verpleegkundige Adviesraad. Er wordt dan gesproken over actuele onderwerpen 

zoals de organisatieontwikkeling, inhaalzorg en ervaren werkdruk.  

Andere gesprekken zijn meer incidenteel en naar aanleiding van. Zo vonden gesprekken plaats 

met o.a. de programmamanager Poli en Functie (n.a.v. telefonische middagsluiting 

poliklinieken) en de staffunctionarissen calamiteitenonderzoek (n.a.v. deelname aan een 

onlinegesprek over het betrekken van patiënten bij calamiteitenonderzoek).  

Voorzitter en vicevoorzitter namen deel aan de strategieconferenties van het MUMC+ in april 

(met als overkoepelend thema ‘Verbinding van onderzoek, onderwijs en zorg’) en in november 

(met als overkoepelend thema ‘Onze zorg van de Toekomst’). 

Zoals elk jaar was er een bijeenkomst met de Commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad 

van Toezicht (door voorzitter en vicevoorzitter). In juli was er een kennismakingsgesprek tussen 

de volledige Raad van Toezicht en de volledige Cliëntenraad. Een van de gespreksonderwerpen 

was de functie van het MUMC+ als academisch ziekenhuis én streekziekenhuis. 

In september waren de voorzitters van de umc-cliëntenraden te gast in het MUMC+. Er is o.a. 

gesproken over de gevolgen van het Integraal Zorg Akkoord voor de patiëntenzorg. 
 

4. Wat zijn de taken en bevoegdheden, hoe is de samenstelling van de Cliëntenraad? 

Taken/bevoegdheden, wettelijke basis 

De CR 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 CR vijf keer in eigen kring en vijf keer met de 

Raad van Bestuur en de directeur Patiëntenzorg. 

Tijdens de vergaderingen nodigt de CR regelmatig medewerkers uit voor een toelichting op een 

actueel onderwerp. In 2022 ging het om: 

 

  ‘Warm welkom’ – Patiëntenservicebureau 

   zorgpaden 

   ZIS/EPD Nieuw / ZEN 

   toelichting Jaarrekening 2021 

   Inhaalzorg – reguliere zorg / Integraal Capaciteitsmanagement 

   vervolgstappen organisatieontwikkeling 

   kwaliteit & veiligheid 

   Persoonsgerichte Zorg 

   strategie digitale zorg 

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

(Wmcz 2018) en heeft advies- en instemmingsrecht op een aantal onderwerpen. De CR kijkt 

altijd vanuit het patiëntenperspectief en wil graag de volgende vragen beantwoord zien: 

 

1. Wat verandert er voor patiënt (in positieve en negatieve zin) en wat betekent dit? 

2. Hoe en op welk moment wordt de patiënt geïnformeerd?  

3. Op welke wijze worden eventuele negatieve gevolgen opgevangen of beperkt? 

4. Op welke wijze worden patiënten betrokken? 

 

Samenstelling Cliëntenraad  

Per 1 september namen drie leden ‘van het eerste uur’, lid vanaf de installering van de CR in 

september 2014, afscheid: L. Brands, M. Frankort en W. Scheepens.  

Per 1 juni nam S. Ledda afscheid. 
 

In 2022 waren de volgende personen lid van de CR: 

 

Gehele jaar lid, dan wel gestart in 2022 Vertrekkend in 2022 

 Hannie Kroes, voorzitter  Lisanne Brands, lid van 1 september 2014 tot  

1 september 2022 / vicevoorzitter van 1 juli 2015 

tot 1 september 2022 

 Ellen Sleebe, lid vanaf 1 mei, vicevoorzitter 

vanaf 1 september 
 Martin Frankort, lid van 1 september 2014 tot  

1 september 2022 / voorzitter van 1 augustus 

2017 tot 1 november 2021 

 Marcel Douven, lid vanaf 1 juni  Sabina Ledda, lid van 1 november 2017 tot  

1 juni 2022 

 Gwenda Engels  Wim Scheepens, lid van 1 september 2014 tot  

1 september 2022 

 Monique Jaspers  

 Angelique Lahaut-Boumans, lid vanaf 1 mei  

 Stefan Maassen, lid vanaf 1 mei  

 Wim Reinartz, lid vanaf 1 juni  

 Angelique Rensink-Herben  

 
Het Maastricht UMC+ faciliteert de CR met een ambtelijk secretaris, Judith Driesen. 

5. Hoe is de Cliëntenraad te bereiken? 

De CR is te bereiken via clientenraad@mumc.nl  

De CR heeft een eigen pagina op www.mumc.nl  

  

mailto:clientenraad@mumc.nl
http://www.mumc.nl/
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Bijlage 1. 

 

Overzicht adviesaanvragen, instemmingsaanvragen en adviezen 

Cliëntenraad - Raad van Bestuur 

 
In de loop van het verslagjaar 2022 zijn zeven formele adviesaanvragen ontvangen en 

behandeld. De CR adviseerde zes keer positief. Eenmaal heeft de CR zich onthouden van advies. 

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

 

1. Samenwerking met Radboudumc inzake schedelbasispathologie 

Het gaat hierbij om een deelovereenkomst behorende bij de raamovereenkomst Academische 

Alliantie (in 2018 bekrachtigd). Het doel van de overeenkomst is de verbetering van de 

complexe, multidisciplinaire zorg voor patiënten met schedelbasispathologie, onder meer door 

uitwisseling van kennis, door netwerksamenwerking en door gezamenlijk wetenschappelijk 

onderzoek te doen.  

Voor patiënten betekent dit kwaliteitswinst op het gebied van schedelbasis-pathologie en 

betere organisatie en toegankelijkheid van de zorg. 

De Cliëntenraad adviseert positief. 

 

2. Jaarrekening Maastricht UMC+ 2021 

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

beeld van het resultaat over 2021 en van de financiële positie per 31 december 2021. 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. Raamovereenkomst / Strategic Partnership RDI MUMC+ / UM / Medtronic 

In het algemeen gaat het om het scheppen van waarde voor de patiënt (verbeteren van 

klinische uitkomsten) door de ontwikkeling van medische technologie-oplossingen. Daarbij zijn 

de doelen gericht op de gebieden cardiovasculair, neuroscience, medical surgery en diabetes. 

Dit vanwege een grote en bovendien gezamenlijke expertise op deze gebieden en het om een 

grote patiëntenpopulatie gaat.  

De Cliëntenraad ziet geen beletsel om de uitwerking van de Raamovereenkomst verder vorm te 

geven en geeft een positief advies. 

 

4. Raamovereenkomst met Radboudumc inzake Trauma, Beweging en Herstel … 

en daarbinnen de deelovereenkomst Post-traumatisch Musculoskeletale Pathologie Non-

Unions 

Beide overeenkomsten horen bij de Raamovereenkomst Academische Alliantie (zie ook onder 

nr. 1.).  

In het algemeen gaat het om samenwerking op het gebied van traumazorg. Partijen maken 

afspraken per aandachtsgebied/deelspecialisme in deelovereenkomsten. 

Het uiteindelijke doel is de verbetering van de complexe multidisciplinaire zorg voor patiënten 

met traumazorg door uitwisseling van kennis en netwerksamenwerking. En dit vanuit twee 

academische locaties. 

Bezien vanuit het belang van patiënten van het MUMC+, adviseert de Cliëntenraad positief. 

 

 



11 
 

5. Strategie digitale zorg 

De CR heeft met veel belangstelling kennisgenomen van dit strategiedocument aangezien er 

veel impact is voor de patiëntenzorg. Het is immers de bedoeling dat in de toekomst patiënten 

voor zorg niet meer altijd naar het ziekenhuis zullen komen. Al met al gaat het om een zeer 

omvangrijk traject met veel deelgebieden, waarbij aangesloten dient te worden bij een nieuw 

te implementeren ZIS/EPD in huis. Bovendien komen in de strategie enkele, voor de CR 

belangrijke, thema’s samen: persoonsgerichte zorg, (digitale) vaardigheden van patiënten en 

familie.  

De raad heeft dan ook aangegeven graag te willen meedenken bij afzonderlijke projecten en 

innovaties. Begin 2023 wordt hier nader over gesproken met de programmamanager digitale 

zorg, met de bedoeling om concrete afspraken te maken. 

Alles beschouwend, adviseert de Cliëntenraad positief. 

 

6. Begroting Maastricht UMC+ 2023 

Vanwege verschillende onzekerheden met forse potentiële impact op de (meerjaren-) 

begroting onthoudt de Cliëntenraad zich van advies op de aangeboden begroting. 

 

7. Conceptprofiel Lid Raad van Toezicht 

De CR heeft het functieprofiel ter advisering voorgelegd gekregen vanwege het verlopen van 

de tweede benoemingtermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht, medio 2023. 

De Cliëntenraad adviseert positief. 
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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. Besluit werving Bedrijfskundig Directeur  

2.  Besluit 3 Kanalen Voedingsconcept patiëntencatering 

3. Vervolgstappen Organisatieontwikkelplan 2021 

4.  Conceptprofiel lid Raad van Toezicht (ter bespreking voorgelegd) 

5.  Afsluiten programma Operational Excellence en niet meer verplicht stellen 

Yellow  belt MUMC+ medewerkers 

6. Besluitvorming MijnZorg – MediMapp 

7. Contract ZorgDomein 

8.  het Cliëntenraad MUMC+ Jaarverslag 2021 

9.  SKODA Jaarverslag 2021 

10. info start aanbesteding ZIS/EPD en LIS (brief en notitie) 

11.  update Organisatieontwikkelplan, maart 2022 (via e-mail) 

12.  Benoeming leden Klachtencommissie (in cc) 

13.  COVID-19 Pandemie – Lessons learned van een langdurige crisis 

14.  Intensivering samenwerking MUMC+ en Radboudumc 

15. Reactie op CR-brief informatie start aanbesteding ZIS, EPD en LIS 

16. Contourennota innovatiefonds MUMC+ 

17. Intentieverklaring Alliantie Gezondheidsvaardigheden 

18. Beleidsplan Persoonsgericht Zorg 

19. Jaarverslag Klachtenopvang 2021 

20. Rapportage verplichte GGZ aan IGJ 2021 

21. HSMR-rapport 2019-2021 

22. Beleidsplan Platform Patiëntveilige Zorg 

23. Presentatie activiteitenplan en begroting 2023 MUMC+ (uitnodiging) 

24. Benoeming vicevoorzitter in Klachtencommissie 

25. Intentieverklaring samenwerking MUMC+ - SJG Weert (+ bijlagen) 

 

 

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

documenten. 

 

Verstuurd door de Cliëntenraad: 

1. Reactie CR op conceptprofiel lid Raad van Toezicht 

2. Reactie CR start aanbesteding ZIS/EPD en LIS 

3. Reactie CR op rapportage verplichte GGZ 2021 

4. Aanpassing Medezeggenschapsregeling MUMC+ 


