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Ook in 2018 vergadert de cliëntenraad weer regelmatig met de raad van bestuur. Hierin komen 
de belangrijkste zaken die besproken zijn in de klankbord groepen ook aan de orde. 
Daarnaast worden ook de relevantie ontwikkelingen besproken. 
 
Tijdens deze cliëntenraadvergadering zijn er vanuit de klankbordgroepen verschillende vragen 
gekomen over het functioneren van de apotheken en medipunten. 
Zowel de positieve alsook de negatieve opmerkingen zijn besproken. De heer Berends zal deze 
voorleggen aan de apothekenmanager en de volgende vergadering terugkoppeling over geven.  
 
Ook bij de cliëntenraad is het weerbarstig probleem van de contractering met de 
zorgverzekeraars ter oren gekomen en zij zijn bijzonder tevreden, dat de raad van bestuur van 
SGE er in geslaagd is om weer een goed contract, voor alle cliënten, met de zorgverzekeraars af 
te sluiten. 
 
Via de clustermanagers is het probleem van het niet verschijnen op een afspraak of het niet 
tijdig afzeggen van een gemaakte afspraak, bij diverse zorgverleners zoals huisarts, 
fysiotherapeut, psycholoog, e.d., bij de cliëntenraad gekomen. Van verschillende kanten wordt 
er daarom geopperd of het zinvol en mogelijk is, om sancties te nemen, tegen de cliënt, bij een 
dergelijk voorval. De cliëntenraad zal deze problematiek, mede, via de klankbordgroepen 
blijven volgen. 
 
Er is uitgebreid gesproken over de waarde van de klankbordgroepen van de 
gezondheidscentra. De cliëntenraad is van mening dat de klankbordgroepen nog duidelijk van 
grote waarde kunnen zijn.  
De meeste klankbordgroepen hebben er graag nieuwe leden bij en er is gevraagd, of de 
huisarts, de fysiotherapeut en de praktijkondersteuner, hierin een rol in kunnen spelen door 
cliënten, die zij zien op het spreekuur, hiervoor te vragen. 
Ook is aan SGE gevraagd of zij misschien andere ideeën hebben om de klankbordgroepen te 
“versterken”. Bij de volgende cliëntenraadvergadering zal dit onderwerp zeker weer worden 
besproken.  
 
Volgende bijeenkomst op vrijdag 13 april 2108 
 
 


