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Inleiding 
De cliëntenraad is een adviesorgaan van de raad van bestuur zoals omschreven in de Wmcz, de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Een bestuur van een zorgorganisatie dient niet alleen 
naar het organisatiebelang te kijken, echter ook voeling hebben met de maatschappelijke rol die de 
organisatie vervult. Het bestuur dient zich te verdiepen in wat belangrijke groepen, die te maken 
hebben met de organisatie, van bepaalde besluiten vinden. Zoals bijvoorbeeld de medewerkers, via 
de ondernemingsraad. Belangrijke groepen zijn ook de cliënten/patiënten, hun familie/naasten en 
bezoekers.  
De rol van de cliëntenraad is om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan de raad van 
bestuur van het Spijkenisse Medisch Centrum. Hierbij beoordeelt de cliëntenraad de situatie vanuit 
het perspectief van de cliënt. 
 
Leden  
De samenstelling van de cliëntenraad per 31 december 2022 was als volgt:   
Mevrouw Anika van der Wel (waarnemend voorzitter); 
De heer Wim Vink (secretaris); 
Mevrouw Lenie Nieuwpoort (lid);    
De heer Hanns van Kruijl (lid);   
De heer Hans van Hest (lid); 
Mevrouw Fenna Anzion (lid). 
Op 9 mei 2022 heeft de cliëntenraad afscheid genomen van mevrouw Emmy Dolaar, die twee 
termijnen van vier jaar als lid van de cliëntenraad heeft volgemaakt. De heer Hans van Hest en 
mevrouw Fenna Anzion zijn op 27 juni 2022 als lid, respectievelijk aspirant lid, van de cliëntenraad 
toegetreden. In de zomer van 2022 heeft de heer André Vermaas afscheid genomen als voorzitter 
van de cliëntenraad. In afwachting van zijn definitieve opvolging volgt mevrouw Anika van der Wel 
hem tijdelijk als voorzitter op. Mevrouw Anika van der Wel was reeds vicevoorzitter en was daarnaast 
ook secretaris van de cliëntenraad. De rol van secretaris wordt nu vervult door de heer Wim Vink.  
Het ambtelijk secretariaat is in 2022 uitgevoerd door mevrouw Corine den Eerzamen.   
 
Vergaderingen en overleggen 
In 2022 heeft de cliëntenraad drie keer een interne vergadering gehad. Daarnaast hebben de leden 
en de ambtelijke secretaris van de cliëntenraad zich op 24 februari 2022 laten trainen door een 
externe adviseur voor de versterking van de onderlinge interne samenwerking, de verheldering van 
de taak en rol van de cliëntenraad en een helder profiel van de cliëntenraad in de organisatie en naar 
de cliënten van het Spijkenisse Medisch Centrum. 
 
In 2022 heeft de cliëntenraad vier keer een overlegvergadering gehad met de raad van bestuur, 
waarbij één keer een nieuw lid van de raad van commissarissen voor kennismaking aanwezig was. 
Een overleg met afvaardiging van het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuid-Hollandse 
Eilanden was wel voorzien, echter heeft door agendaproblemen nog niet plaats kunnen vinden. Het 
jaarlijks overleg met afvaardiging vanuit de raad van commissarissen is doorgeschoven naar een 
nieuwe datum wanneer de nieuwe voorzitter van de cliëntenraad er is. 
 
Op 28 april 2022 is een afgevaardigde van de cliëntenraad te gast geweest in de vergadering van de 
ondernemingsraad van Spijkenisse Medisch Centrum. De cliëntenraad wil voortaan overleg voeren 
met de ondernemingsraad op het niveau van het dagelijks bestuur. 
 
Deelname aan commissies en stuurgroepen van het Spijkenisse Medisch Centrum 
Financiële commissie 
De financiële commissie van de cliëntenraad heeft drie keer overleg gehad met de controller van het 
Spijkenisse Medisch Centrum. Door dit overleg over financiën en het ontvangen van de periodieke 
financiële rapportages heeft de financiële commissie voldoende informatie voor nader advies. 
 
Commissie Sfeer en Inrichting 
Door de transformatie van het Ruwaard van Puttenziekenhuis naar het Spijkenisse Medisch Centrum 
worden verschillende ruimtes niet meer gebruikt waarvoor zij oorspronkelijk bedoeld waren. Mede 
vanwege nieuwe ontwikkelingen en plannen ontstaan vraagstukken over de sfeer en inrichting. De 
commissie sfeer en inrichting, waarin de cliëntenraad is vertegenwoordigd, heeft als opdracht om een 
sfeer- en inrichtingshandboek samen te stellen dat leidend is voor de inrichting en afwerking. De 
onderwerpen variëren van kapstokken en planten, tot wachtruimtes polis en bewegwijzering. De 



commissie sfeer en inrichting heeft vier keer vergaderd en heeft over zeven onderwerpen uitvoering 
vastgelegd.  
 
Stuurgroep Patiëntgericht en Toegankelijk 
Via deelname van afvaardiging van de cliëntenraad aan drie van de vier overleggen van deze 

stuurgroep in 2022 heeft de cliëntenraad voornamelijk kennis kunnen nemen van de organisatie en 

voortgang van de speerpunten en pijlers hiervan. Daarbij is van de zijde van de cliëntenraad 

bijzondere aandacht gevraagd voor toegankelijke communicatie met cliënten. 

 
Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid 
Op uitnodiging van de bestuurder heeft na de zomer afvaardiging van de cliëntenraad drie keer 
deelgenomen in 2022 aan de overleggen van deze stuurgroep. Hierdoor kan de cliëntenraad in een 
vroeg stadium kennisnemen van de onderwerpen die daar aan de orde komen en hieraan een 
bijdrage leveren vanuit het perspectief van de cliënten. 
 
Overige activiteiten 
In 2022 heeft de cliëntenraad de voorbereiding ter hand genomen voor de opzet van een 
patiëntenpanel naar het voorbeeld van het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis. Daarbij wordt nauw 
samengewerkt met de afdelingen communicatie en kwaliteit & veiligheid. Het is de bedoeling in 2023 
drie panelonderzoeken uit te voeren waarmee cliënten hun mening kunnen geven over beslissingen 
die nog genomen moeten worden. 
Op 30 oktober 2022 heeft de cliëntenraad de jaarlijkse bijeenkomst met de andere cliëntenraden uit 
de regio Zuidvleugel in het Spijkenisse Medisch Centrum georganiseerd. Dit ging onder andere over 
spoedzorg.  
Verder heeft een afgevaardigde van de cliëntenraad online deelgenomen aan een 
oncologienetwerkbijeenkomst Concord voor cliëntenraden en twee informatiebijeenkomsten van het 
Versnellingsprogramma Informatie Patiënt-Professional (VIPP) voor cliëntenraden over de 
Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO), evenals aan een webinar over Samen Beslissen. 
 

Uitgebrachte adviezen in 2022 over: 

 Benoeming van de heren J.C. Moerland en P.M. Langebach als leden van de raad van bestuur 
van het Spijkenisse Medisch Centrum; 

 Statuten wijziging van het Spijkenisse Medisch Centrum; 

 Jaarrekening 2020 Spijkenisse Medisch Centrum; 

 Jaarrekening 2021 Spijkenisse Medisch Centrum; 

 Begroting 2022 Medisch Specialistisch Bedrijf Zuid-Hollandse Eilanden; 

 Jaarrekening 2021 Medisch Specialistisch Bedrijf Zuid-Hollandse Eilanden; 

 Benoeming mevrouw W.W. Vrijland als lid raad van bestuur van het Spijkenisse Medisch 
Centrum; 

 Gedragsnormen Spijkenisse Medisch Centrum: hoe om te gaan met ongewenst gedrag; 

 Begroting 2023 van het Spijkenisse Medisch Centrum; 

 Begroting 2023 Medisch Specialistisch Bedrijf Zuid-Hollandse Eilanden.  
 


