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Samenstelling Cliëntenraad 
 
De cliëntenraad heeft in januari 2022, acht leden, die net als de patiënten van het  Anna 
Ziekenhuis uit diverse maatschappelijke geledingen komen en wonen in het 
verzorgingsgebied van het ziekenhuis.  
Op basis van de nieuwe WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) worden 
nieuwe leden op voordracht van de cliëntenraad benoemd door de Raad van Bestuur voor 
een periode van 4 jaar, leden kunnen eenmaal herbenoemd worden voor eenzelfde periode.  
De werkzaamheden worden verdeeld in portefeuilles, die in onderling overleg worden 
toegewezen aan de leden. Voor grotere onderwerpen worden werkgroepen ingesteld. 
 
De samenstelling van de cliëntenraad is als volgt:  

- De heer C.J.W.M. van Arendonk, lid vanaf 1 september 2018 
- Mevrouw ir. J. Driessen MBA, 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 en zal aftreden per 1 april 2022 
- 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 
- Mevrouw dr. Ing. B. Zoer, lid vanaf 1 december 2021; zij volgt Mevrouw Goethart op 
 
De cliëntenraad zal per 1 april ondersteund worden door een nieuwe ambtelijk secretaris.  

Inleiding 
De cliëntenraad heeft voor zijn werkzaamheden onderstaande visie en taakstelling 
geformuleerd: 
 

Visie 
Via collectieve belangenbehartiging van de cliënten van het  Anna Ziekenhuis en MSB 
streven naar een kwalitatief goede, snelle en doelmatige zorg afgestemd op de behoeften en 
wensen van de cliënten met inbegrip van (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 gezamenlijke 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 belangrijke 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 verzorgingsbied van het Anna Ziekenhuis.  
 
De cliëntenraad is een volwaardige gesprekspartner van de Raad van Bestuur van het  
Anna Ziekenhuis en de MSB, voor alle zaken die voor cliënten van belang zijn; zij onderhoudt 
daarnaast contacten met diverse onderdelen/afdelingen binnen het ziekenhuis en binnen de 
Anna Zorggroep. 
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De cliëntenraad draagt er als toegankelijk en invloedrijk adviesorgaan mede zorg voor, dat 
de Raad van Bestuur en de MSB de belangen van de cliënten in het oog houdt. Dit doet de 
cliëntenraad door signalen vanuit de achterban op te vangen en te vertalen naar de 
organisatie en door het toetsen van beleid, procedures en informatie vanuit het oogpunt van 
de cliënt.  
 
Hiervoor heeft de cliëntenraad, op basis van artikel 6 van de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (WMCZ), het recht op tijdige ter zake doende informatie door de Raad van 
Bestuur en MSB. De cliëntenraad adviseert (gevraagd en ongevraagd), kijkt vooruit, doet 
voorstellen en kijkt met een kritische blik (altijd vanuit het oogpunt van cliënten) naar de 
organisatie en denkt in een vroeg stadium mee met belangrijke ontwikkelingen.  
 
De cliëntenraad geeft vorm aan haar taken langs de volgende hoofdlijnen:  

 een jaarlijks werkplan;  

 geven van gevraagde en ongevraagde adviezen; 

 voltallige vergaderingen en werkgroep bijeenkomsten; 
 het in kaart brengen van belevingen en wensen van cliënten.  

 overleg met bestuurders, andere onderdelen/afdelingen en medewerkers van het 
ziekenhuis;  

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

 onderhouden van contacten met cliëntenraden van andere ziekenhuizen in de regio 
en met organisaties die voor patiënten belang in de zorg werken; 

 
Werkplan cliëntenraad 
De cliëntenraad komt in 2022 volgens een vastgesteld vergaderschema voltallig bijeen. Zie 
voor een overzicht de bijlage. Indien nodig worden er extra vergaderingen ingelast. Verder 
zijn er 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, MSB, Bestuur specialisten beraad en met de 
twee gezamenlijke managers van de clusters. 
 

Te verwachten adviezen  
De cliëntenraad heeft het recht van gevraagd- en ongevraagd advies aan de Raad van 
Bestuur, MSB en aan de Raad van Toezicht.  
 
Te verwachten adviesaanvragen in 2022: 
- Jaarrekening 2021, zowel voor ziekenhuis als MSB 
- Begroting 2023, zowel voor ziekenhuis als MSB 
 
 

Aandachtspunten en werkgroepen in 2022 
In de evaluatie van november 2021 zijn als speerpunten en ambities vermeld:  
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Digitale toegankelijkheid 
Contactpersonen: Jan Rietsema en Bea Zoer. 
Streven: ….. Voor patiënten die het wensen, goed gebruik van de mogelijkheden van digitale 
zorg door het ziekenhuis op een eenduidige manier. En de mogelijkheid voor een alternatief 
wanneer gebruik van digitale zorg niet binnen het bereik van een patiënt ligt. 
Aandachtspunten: 

 Uitbreiding functionaliteit Anna portaal 

 Beeldbellen 

 Digitale services 

 Coaching en begeleiding 
 
Gastvrijheid 
Contactpersonen: Anneloes Overvelde en Cees van Arendonk. 
Streven: Optimalisering van thuisgevoel en toetsbaar maken met een meetinstrument zoals 
Gastvrijheid met sterren in het recente verleden. 
Aandachtspunten:  

 Warm welkom 

 Bescherming van ruimtelijke privacy van cliënten 
 

Ketenzorg 
Contactpersonen: Bea Zoer en Joke Foekema. 
Streven: Als cliëntenraad Anna Ziekenhuis  het in kaart brengen van de gehele keten en 
betrokken zijn bij lopende of te starten acties in de ketenzorg. 
Aandachtspunten:  

  

  Per 01-04-2022 wordt in het Anna de ouderenzorg en geriatrie gebundeld binnen 
het Cluster "Kwetsbare Ouderen". Hiermee wordt zowel ziekenhuiszorg als 
ouderenzorg geboden.  

 Kennismaken met dit cluster en ons twee keer per jaar laten informeren over de gang 
van zaken en ontwikkelingen binnen dit cluster.  Aandacht voor 
Gezondheidsvaardigheden  

Nieuwbouw Akert op het terrein Grote Bos 

 Opbouwen contacten en Samenwerking met Cr Annanz 
 

Gezondheidsvaardigheden 
Contactpersonen: Anneloes Overvelde en Joke Foekema 
Gezondheidsvaardigheden zijn cognitieve en sociale vaardigheden die men nodig heeft voor 
het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie voor het bevorderen of behouden van 
een goede gezondheid (WHO, 2014). 
Streven: Inzicht krijgen of men zich binnen de organisatie bewust is dat een op de drie 
Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft; herkenning en waar nodig 
aanpassen van communicatie, informatiemateriaal en begeleiding vinnen de Anna 
Zorggroep. 
Aandachtspunten: 

 Hoe is de aandacht voor gezondheidsvaardigheden opgenomen in het beleid?  

  In hoeverre wordt er bij de digitale en fysieke communicatie rekening gehouden met 
gezondheidsvaardigheden? 
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 Wat wordt er gedaan om de bewustwording bij de zorgmedewerkers te bevorderen? 

 Hoe wordt er getoetst? 
 
 

Overige aandachtsgebieden en contacten 
 
a) Raad van Bestuur (en secretaris Raad van Bestuur) 
Tweemaal per jaar neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur deel aan de vergadering 
van de Clientenraad. De agenda wordt in onderling overleg samengesteld  
 
b) Raad van Toezicht. 
Op uitnodiging van de cliëntenraad vindt er eenmaal 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 Anna Ziekenhuis (Anna Zorggroep). 
 
c) Medisch Specialisten Bedrijf (MSB) 
Omdat de cliëntenraad sinds dit jaar ook opgesteld staat om gevraagd of ongevraagd advies 
te geven aan het MSB, zal er periodiek overleg zijn met directeur en de voorzitter van het 
MSB. Gezamenlijk met hen moet nog gezocht worden naar een praktische wijze van invullen 
van de rol van de cliëntenraad.  
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 aan de orde 
zijnde ontwikkelingen in te lichten. Het contact verloopt via voorzitter en vicevoorzitter. 
 
d) Bestuur Specialisten Beraad Anna Ziekenhuis (BSB) 
Een afvaardiging van de Cliëntenraad schuiven twee keer per jaar aan bij de vergadering van 
het specialistenbedrijf als kwaliteit en veiligheid op de agenda staat. 
 
e) Communicatie 
De heer Van Arendonk en mevrouw Foekema overleggen periodiek jaar met de 
contactpersoon communicatie.  
Aandachtspunten: 

 Bij ieder intern overleg communicatie met achterban op de agenda 

 Cliëntenpanel 

 Veelheid aan verschillende klantonderzoeken onderzoeken 

 Besproken onderwerpen in de vergaderingen van de cliëntenraad kenbaar maken 
aan cliënten 

 
f) Clustermanagers (in tweetallen) 
De leden van de cliëntenraad gaan in groepen van twee personen informatief met de 
(medisch) managers in gesprek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een agenda en verslag 
met als aandachtspunten de uitwerking van de uitslagen van de patiënten-peilingen en de 
evaluaties en de daaruit voortvloeiende acties. De 5 clusters zijn als volgt verdeeld onder de 
leden van de cliëntenraad: 

 Kwetsbare Ouderen: mw Foekema en mw. Zoer 

 Beschouwend: mw. Foekema en dhr. Smeets 

 Sport & Bewegen en snijdend: dhr. Van Arendonk  en mw Driessen 
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 Klinisch Bedrijf: mw. Zoer en dhr. Rietsema 

 Diagnostiek en Medisch Ondersteunende vakken: mw. Van Overvelde en mw. Foekema 
 
g) Gastvrijheid 
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.  
 
h) 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 kwaliteits - 
en veiligheidsonderdelen te spreken. Uitgangspunt zijn de voorliggende management- 
berichtgevingen en andere (kwaliteit gerelateerde) onderwerpen. Deelnemers zijn de heer 
Rietsema, mevrouw Overvelde, indien gewenst aangevuld met mevrouw Driessen. 
 
i) Leidinggevende Facilitair Bedrijf  
Tweemaal per jaar met aan de orde zijnde onderwerpen, die tevoren worden aangegeven. 
Mevrouw Overvelde en de heer Van Arendonk. Aandachtspunten zijn: 

 Warm welkom 

 Ruimtelijke privacy 
 
j) Leidinggevende dienst Finance 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.  
 
k) Trombosedienst (TRD) 

De cliëntenraad heeft een keer per jaar een overleg met de klinisch chemicus en met het 
hoofd van de trombosedienst. Contactpersoon van de trombosedienst is Karin Verkerk-
Seegers (coördinator backoffice laboratorium en trombosedienst). 
Mevrouw Foekema en mevrouw Overvelde zijn deze contactpersonen. 

l) Verpleegkundig Verzorgend Staf Bestuur  
Een tot twee keer per jaar zullen leden van het bestuur gevraagd worden om in de reguliere 
vergadering van de Cliëntenraad aan te schuiven 
 
m) Dienst Geestelijke Verzorging Jaarlijks is er overleg met de geestelijke verzorgers en 
maatschappelijk werk van de Anna Zorggroep. Contactpersoon in deze is de heer Smeets. 
 
n) Centrale Cliëntenraad Ananz 
Minimaal eenmaal per jaar is er overleg tussen beide cliëntenraden over lopende en aan de 
orde zijnde zaken betreffende de Anna zorggroep. Doordat beide clientenraden te maken 
hebben met de nieuwe cluster Kwetsbare Ouderen, is de verwachting dat er intensiever 
contact zal zijn.  
 
o) Nederlands Hart Netwerk 
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Vanuit de cliëntenraad van het Annaziekenhuis is er een vertegenwoordiger in de Patiënten 
Advies Raad van het Nederlands Hart Netwerk (NHN). Dit wordt ingevuld door de heer 
Rietsema. Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband van de ziekenhuizen, 
huisartsen zorggroepen en de Medisch Specialistische Bedrijven van de ziekenhuizen in de 
regio Zuidoost-Brabant. Het gemeenschappelijke doel binnen het NHN is de continue 
verbetering van de patiëntwaarde voor patiënten met een hartaandoening. 
 

p) Themabijeenkomst cliëntenraden Anna Zorggroep 
Jaarlijkse bijeenkomst van alle cliëntenraadleden van de Anna Zorggroep, leden Raad van 
Bestuur, leden Raad van Toezicht en verdere genodigden. Thema voor deze dag is Zingeving 
in de gezondheidszorg. Door Corona is deze bijeenkomst die in 2021 zou plaatsvinden, 
uitgesteld. Deze zal echter weer gepland worden, zodra de regels dit toelaten. 
 
q) Ondersteuning Cliëntenraad 
Door het vertrek van de ambtelijk secretaris in oktober 2021, is er een gat gevallen in de 
ondersteuning. We hopen een opvolger per 1 april 2022 te kunnen verwelkomen. Daarnaast 
vraagt het vaak op afstand werken of digitaal vergaderen een goede IT ondersteuning.  
 

Externe contacten 
 
Regio-overleg cliëntenraden ziekenhuizen 
De voorzitter heeft regelmatig contact met de voorzitters van de regionale cliëntenraden. 
Eenmaal per jaar wordt een gezamenlijke studiemiddag georganiseerd voor 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. 
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Bijlage 1  

 

Vergaderschema plenaire vergaderingen Cliëntenraad 2022 

Vergaderdag  Datum       Tijdstip 

woensdag 19-01-2022 09.30-11.30 uur 

woensdag 09-03-2022 09.30-11.30 uur 

woensdag 20-04-2022 09.30-11.30 uur 

woensdag 18-05-2022 09.30-11.30 uur 

woensdag 29-06-2022 09.30-11.30 uur 

woensdag 10-08-2022 09.30-11.30 uur 

woensdag 21-09-2021 09.30-11.30 uur 

woensdag 19-10-2022 09.30-11.30 uur 

woensdag 30-11-2022 09.30-11.30 uur 

 

 

 


