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De Samenstelling  
De cliëntenraad bestaat uit 7 leden, die net als de patiënten van het St. Anna Ziekenhuis uit 
diverse maatschappelijke geledingen komen en wonen in het verzorgingsgebied van het 
ziekenhuis.  
De leden worden op voordracht van de cliëntenraad benoemd door de Raad van Bestuur 
voor een periode van 3 jaar en kunnen tweemaal herbenoemd worden voor eenzelfde 
periode.  
 
De samenstelling van de cliëntenraad is in het jaar 2020 als volgt:  

- De heer C.J.W.M. van Arendonk, lid vanaf 1 september 2018 
- Mevrouw ir. J. Driessen, lid vanaf mei 2017 en vanaf 1 maart 2018, voorzitter 
- Mevrouw J. H.M. Foekema – Töns, lid vanaf 1 januari 2019 
- Mevrouw R.J.E. Goethart, lid vanaf 1 april 2018 
- Mevrouw dr. A. Overvelde, lid vanaf 1 januari 2015 
- De heer dr. J. Rietsema, lid vanaf 1 maart 2015, vicevoorzitter 
- De heer mr. C.J. TH. Smeets, lid vanaf 1 januari 2019 
 
De cliëntenraad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris, de 

heer N.M.M. Lansman. De werkzaamheden worden verdeeld in portefeuilles, die in overleg 

worden toegewezen aan de leden. Voor grotere onderwerpen worden werkgroepen 

vastgesteld.  

Inleiding 
De cliëntenraad heeft voor haar werkzaamheden onderstaande visie en taakstelling 
geformuleerd: 
 
Visie 
Via collectieve belangenbehartiging van de cliënten van het St. Anna Ziekenhuis streven 
naar een kwalitatief goede, snelle en efficiënte zorg afgestemd op de behoeften en wensen 
van de cliënten inclusief (zo nodig) voor- en nazorg. 
 
Taakstelling 
De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling, in 
het bijzonder de collectieve belangen van cliënten te behartigen. Om dit naar behoren te 
kunnen doen, vormt hij zich voortdurend een beeld van de behoeften van zijn achterban, 
informeert zich over relevante regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorg en houdt de 
achterban op de hoogte van de taak en de mogelijkheden van de cliëntenraad. Onder 
“cliënten” wordt verstaan: alle inwoners van het verzorgingsgebied van het St. Anna 
Ziekenhuis.  
 
De cliëntenraad is een volwaardige gesprekspartner van de Raad van Bestuur van het  
Ziekenhuis, voor alle zaken die voor cliënten van belang zijn; de raad onderhoudt daarnaast 
contacten met diverse geledingen binnen het ziekenhuis. 
 
De cliëntenraad draagt er als toegankelijk en invloedrijk adviesorgaan mede zorg voor, dat 
de Raad van Bestuur de belangen van de cliënten in het oog houdt. Dit doet de cliëntenraad 
door signalen vanuit de achterban op te vangen en te vertalen richting de organisatie en door 
het toetsen van beleid, procedures en informatie vanuit het perspectief van de cliënt.  
 
Hiervoor heeft de cliëntenraad, op basis van artikel 5 van de Wet medezeggenschap cliënten 
zorgsector (WMCZ), het recht op tijdige relevante informatie door de Raad van Bestuur. De 
cliëntenraad adviseert (gevraagd en ongevraagd), anticipeert, initieert en kijkt met een 
kritische blik (altijd vanuit cliëntenperspectief) naar de organisatie en denkt in een vroeg 
stadium mee met relevante ontwikkelingen.  
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De cliëntenraad geeft vorm aan zijn taken langs de volgende hoofdlijnen:  
 
De cliëntenraad geeft vorm aan zijn taken langs de volgende hoofdlijnen:  

 het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen; 

 een jaarlijks werkplan;  

 overleg met bestuurders, andere geledingen en medewerkers van het ziekenhuis;  

 plenaire vergaderingen en werkgroep bijeenkomsten; 

 inventarisatie van belevingen en wensen van cliënten; 

 overleg met de centrale cliëntenraad van Ananz, onderdeel van de St. Anna 
Zorggroep; 

 onderhouden van contacten met cliëntenraden van andere ziekenhuizen in de regio 
en met organisaties die werken voor patiënten belang. 
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Werkplan cliëntenraad  
De cliëntenraad komt in 2020 volgens een vastgesteld vergaderschema 9 keer plenair 
bijeen. Indien nodig worden er extra vergaderingen ingelast.  
Wederom zijn erin 2020 naast de twee vergaderingen van de voltallige cliëntenraad met de 
Raad van Bestuur twee aparte vergaderingen van een afvaardiging van de cliëntenraad met 
de Raad van Bestuur en twee vergaderingen waarbij naast de Raad van Bestuur ook het 
afdelingshoofd Kwaliteit en Veiligheid aanwezig is. Hierin komen in overleg, tevoren 
vastgestelde punten, op dit gebied aan de orde. 
Ook is er overleg met de Raad van Toezicht, Bestuur Specialisten Beraad (MSB en VSB) en 
met de duale managers van de clusters. 
 
Te verwachten adviezen  
De cliëntenraad heeft het recht van gevraagd- en ongevraagd advies aan de Raad van 
Bestuur. 
 
Lopende en te verwachte adviesaanvragen in 2020: 
- Adviesaanvraag verlening vast contract voorzitter raad van bestuur a.i. 
- Jaarrekening 2019. 
- Begroting 2021. 
- Vacature lid raad van toezicht. 
- Herindeling centrale hal. 
- Wijziging Klantencontact Centrum in Service balie. 
- Opheffen balie 32. 
 
Ongevraagde adviezen: 
- Valet Parking gastvrijheid aan de voordeur. 
 
Aandachtspunten en werkgroepen in 2020 
Tijdens de interne evaluatie van de cliëntenraad op 19-12-2019 en in de vergadering van 4 
maart 2020 zijn de aandachtspunten en ambities voor 2020 geformuleerd. 
 
Aandachtspunten 

- Meer gebruik maken van de mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering. 
- Prioriteiten maken en zichtbaar laten zijn bij de stakeholders in het St. Anna 

Ziekenhuis. 
- Contacten met de achterban versterken: 

o Samenwerkingsovereenkomst met de raad van bestuur. 
o Contacten met Stakeholders versterken. 
o Contacten met patiëntenverenigingen versterken. 
o Contacten met Zorgbelang en RPCP versterken. 

 
Themabijeenkomst 
Voor de Themabijeenkomst in het najaar van 2020 is als onderwerp gekozen: 
“Juiste zorg op de Juiste plek”.  
Contactpersoon vanuit de afdeling in het St. Anna Ziekenhuis is de heer van Heesch. 
 
1. Kwaliteit en Veiligheid 
Contactpersonen: Jan Rietsema en Anneloes Overvelde. 
Ambitie: Verbeteren van inzicht in status K&V van het St. Anna Ziekenhuis. 
Cliënt kan zien hoe de kwaliteit is van het Anna ziekenhuis als geheel en de verschillende 
disciplines afzonderlijk is. 
Aandachtsgebieden: 

- Monitoren Kwaliteit en Veiligheid: 
o Voortgang gesprekken over K&V. 
o Samenvatting kwartaalrapportages en agenderen in de CR vergadering. 
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o Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 
o NIAZ accreditatie actief volgen. 
o Incidentele issues bij de voorzitter van de CR gemeld. 
o Inventariseren PREMs PROMs en ontwikkeling zorgpaden VBHC etc. 

 
- Zichtbaarheid Kwaliteit & Veiligheid voor patiënten: 

o Inventariseren van de status quo. 

o Formuleren verbeterpunten. 
o Zichtbaar maken van bestaande gegevens. 

- Ter memo voor 2020: 
o Oppakken protocol Hoofdbehandelaar schap. 
o Multidisciplinair overleg rondom complexe patiënten & communicatie naar 

verwijzer en patiënt zelf. 
o Borging in bestaande zorgpaden en VBHC. 

 
2. Digitale toegankelijkheid 
Contactpersonen: Jan Rietsema en Esther Goethart. 
Ambitie: Patiëntenportaal is ingericht; meer dan 10% van de patiënten maakt gebruik van 
het patiëntenportaal.  
Het St. Anna Ziekenhuis ziet het patiëntenportaal als deel van het zorgproces. 
Aandachtsgebieden: 

- Met betrekking tot het patiënten portaal rekening houden met laaggeletterdheid 
en anderstalig-zijn van patiënten.  

 
3. Hospitality 
Contactpersoon: Anneloes Overvelde en Cees Van Arendonk. 
Ambitie: Optimalisering van thuisgevoel, te objectiveren aan de hand van meetinstrument 
zoals Gastvrijheid met sterren in het recente verleden. 
Aandachtsgebieden:  

- Aangenaam Anna. 
- Gastvrijheid in het St. Anna Ziekenhuis. 
- Rookvrij St. Anna Ziekenhuis blijven volgen. 
- Hospitality, cliënten en naasten voelen zich thuis in het St. Anna Ziekenhuis. 
- Aandacht voor laaggeletterden en anderstaligen. 
- Vervolgonderzoek ruimtelijke privacy actief volgen. 
- PR beleid St. Anna Ziekenhuis. 

 
4. Wet en regelgeving 
Contactpersoon: Jan Smeets en Jeanne Driessen. 
Ambitie: Als CR bewaken dat het belang van de Cliënt bij wijzigingen en/of naleving van 
Wetten en Regels binnen het Anna Ziekenhuis geborgd is. Wijzigingen in de nieuwe 
WMCZ zijn door vertaald naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de CR van 
het St. Anna Ziekenhuis. 
Aandachtsgebieden:  

- Wijzigingen in WMCZ zijn door vertaald naar statuten en huishoudelijk reglement 
van de CR St. Anna Ziekenhuis. 

De werkgroep, die hier vorm aan gaat geven, bestaat uit Jan Smeets, Jeanne Driessen, 
ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, in samenwerking met de secretaris van de raad 
van bestuur. 
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5. Ketenzorg 
Contactpersonen: Esther Goethart en Joke Foekema. 
Ambitie: Als cliëntenraad St. Anna Ziekenhuis inventariseren en betrokken zijn bij 
lopende of te starten initiatieven in de ketenzorg. 
Aandachtsgebieden Anna voor ouderen:  

- Ouderenzorg in de keten. 
- Senior vriendelijk St. Anna Ziekenhuis. 
- Positie mantelzorg. 
- Preventie. 

Zichtbaar laten maken, publiceren website en aandacht voor laaggeletterdheid. 
Aansluiten bij: spiegelgesprekken, Thema en initiatieven mantelzorg. 
 

De doelstelling voor 2020 is om goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen. Hiervoor 
hebben we minimaal één overleg met de directeur van Ananz en twee keer overleg met de 
thema coördinator St. Anna Ziekenhuis. 
 
5.    Werkwijze Cliëntenraad 
Contactpersonen: Jeanne Driessen en Cees van Arendonk 
Ambitie: functioneren van de cliëntenraad continu verbeteren. 

  
Interne contacten: 
Voor onderstaande overleggen gaat gelden:  
Er gaat een aantal vaste personen naar deze overleggen toe, aangevuld met andere 
belangstellende cliëntenraad leden.  
 
a) Raad van Bestuur (en secretaris Raad van Bestuur).  
Tweemaal per jaar een halfjaarlijks overleg. De agenda wordt in onderling overleg 
samengesteld. Voorzitter en vicevoorzitter gaan in principe aangevuld met een of meerdere 
andere leden, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen.  
 
(b) Raad van Toezicht:  
Op uitnodiging van de cliëntenraad vindt er tweemaal overleg plaats met voorzitter en 
vicevoorzitter van de Raad van Toezicht met als doel om van gedachten te wisselen over 
actuele onderwerpen die van belang zijn voor het St. Anna Ziekenhuis (St. Anna Zorggroep). 
 
(c) Bestuur Specialisten Beraad St. Anna Ziekenhuis (BSB). 
Overleg betreft actuele onderwerpen dienen als leidraad. De mogelijkheid bestaat, dat een 
lid van het bestuur van het specialistenberaad in de reguliere vergadering van de 
cliëntenraad wordt uitgenodigd om de leden over actuele ontwikkelingen in te lichten. Het 
contact verloopt via voorzitter en vicevoorzitter. 
 
(d) Verpleegkundig verzorgend Staf Bestuur  
Mevrouw Foekema is vaste overlegpartner, aangevuld met een ander belangstellend lid. 
Bespreekpunten worden van tevoren aan elkaar doorgegeven. 
Tweemaal per jaar en op uitnodiging in de cliëntenraad vergadering vindt dit overleg plaats. 
 
(e) Clustermanagers (Duaal) 
De leden van de cliëntenraad gaan in groepen van twee personen minimaal tweemaal per 
jaar informatief met de (medisch) managers in gesprek. Doel is om lopende of toekomstige 
ontwikkelingen te bespreken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een agenda en verslag met 
als aandachtspunten de uitwerking van de uitslagen van de patiënten- enquêtes en de 
evaluaties en de daaruit voortvloeiende acties.  
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(f) Leidinggevende Facilitair Bedrijf  
Tweemaal per jaar met actuele onderwerpen, die van tevoren worden aangegeven. 
Mevrouw Overvelde en de heer Van Arendonk 
 
(g) Leidinggevende dienst Financ en Control 
Tweemaal per jaar en als er tussentijds behoefte is om opkomende vragen te beantwoorden. 
Doel van dit overleg is de voorbereiding op begroting en jaarcijfers.  
Mevrouw Driessen en de heer Rietsema en eventueel een belangstellend lid.  
 
(i)Leidinggevende afdeling Kwaliteit en Veiligheid  
Het hoofd van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid wordt tweemaal per jaar in een aparte 
vergadering uitgenodigd samen met een lid van de raad van bestuur om over de kwaliteit - 
en veiligheidsaspecten te spreken. Uitgangspunt zijn de voorliggende management- 
rapportages en andere (kwaliteit gerelateerde) onderwerpen. Deelnemers zijn de heer 
Rietsema, mevrouw Overvelde, indien gewenst aangevuld met mevrouw Driessen. 
 
(j) Trombosedienst (TRD) 
Het St. Anna Ziekenhuis heeft een kleine eigen zelfstandige trombosedienst. Zij verzorgen 
de behandeling van mensen die bloedstolling remmende medicijnen (orale antistolling) 
gebruiken in Geldrop en omgeving. De behandeling wordt voorgeschreven door een 
specialist of een huisarts en daarna volledig gedelegeerd aan de trombosedienst. Voor de 
bloedafname, nodig voor de controle van de bloedstollingswaarde, wordt gebruik gemaakt 
van de diensten van het klinisch laboratorium van het St. Anna Ziekenhuis. Een lid van de 
cliëntenraad heeft twee keer per jaar een overleg met de Klinisch chemicus en met het hoofd 
van de trombosedienst. Trombosedienst Geldrop scoort landelijk gezien als beste dienst van 
Brabant. Daarom speciale aandacht hierbij voor de toekomst en de haalbaarheid van een 
kleine trombosedienst binnen de regio en de consequenties voor de patiënten. 
Contactpersoon van de trombosedienst is Karin Verkerk-Seegers (Coördinator backoffice 
laboratorium en trombosedienst). 
Mevrouw Foekema en mevrouw Overvelde zijn hierin contactpersoon.  
 
(k) Continu klantbelevingsonderzoek (CKBO)  
Dit is een vast agendapunt in de vergadering van de werkgroep Gastvrijheidsoverleg. Hierin 
zijn de heer Van Arendonk en mevrouw Goethart contactpersonen en overleggen waar nodig 
met mevrouw Scriwanek (adviseur kwaliteit en veiligheid) en mevrouw Brokx 
(Communicatie). 
 
(l) Gastvrijheidsoverleg  
De heer van Arendonk en mevrouw Overvelde overleggen 4 keer per jaar met de 
leidinggevende van de Hoteldienst (facilitaire dienst) over een aantal punten volgens een van 
tevoren vastgestelde agenda o.a. over het thema Aangenaam Anna.  
 
(J) Verpleegkundig verzorgend Staf Bestuur (VVSB): 
Het VVSB houdt zich bezig met plannen en zaken met betrekking tot de verpleegkundigen 
en verzorgenden binnen St. Anna Zorggroep. Ze staan voor het belang van de verzorging en 
verpleging en streven naar een optimale werkplek, wat uiteindelijk positief zal zijn voor de 
patiënten en cliënten. Twee leden van de cliëntenraad zullen twee keer per jaar aanschuiven 
tijdens de maandelijkse vergaderingen om op die manier inzicht te kunnen krijgen en te 
volgen hoe het gesteld is met b.v. het ziekteverzuim en arbeidstevredenheid. Ook belangrijk 
zijn de mogelijkheden voor scholing en coaching op de werkplek. 
De doelstelling voor 2020 is om goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen. Hierover 
is contact met mevrouw Cortenbach, voorzitter VVSB. 
Mevrouw Foekema en mevrouw Goethart zijn hierin contactpersoon. 
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Externe contacten 
Regio-overleg cliëntenraden  
De voorzitter heeft twee keer per jaar contact met de voorzitters van de regionale 
cliëntenraden (ziekenhuizen). 
Periodiek is er ook overleg met de Cliëntenraad van Ananz.  
Eenmaal per jaar wordt een gezamenlijke studiemiddag georganiseerd voor alle leden van 
de cliëntenraden van de 4 regio - ziekenhuizen.  
 
LSR (Landelijk Steunpunt Cliëntenraden):  
Nieuwe leden volgen de basiscursus Cliëntenraden van het LSR. Aan overige cursussen  
en/of regionale bijeenkomsten wordt naar wens deelgenomen. Verder wordt regelmatig 
informatie ingewonnen over bepaalde onderwerpen, waarop van de cliëntenraad een 
standpunt wordt verwacht. 
 
 

 


