
 

 Nieuws van de Cliëntenraad  
 14 juli 2017  
 
Op 14 juli 2017 heeft de cliëntenraad van SGE vergaderd met de Raad van Bestuur. In deze 

vergadering wordt altijd verslag gedaan over de bijeenkomsten van de diverse 

klankbordgroepen in de centra. Daarnaast worden relevante ontwikkelingen besproken. 

SGE heeft afscheid genomen van mevrouw Helder, voorzitter Raad van Bestuur daarom 
vindt de vergadering plaats in aanwezigheid van de heer Berends, lid Raad van Bestuur en 
huisarts SGE Stratum.  
 
Zoals in een eerdere nieuwsflits genoemd heeft een afvaardiging van de cliëntenraad zitting 
genomen in de adviescommissie voor de invulling van de vacature voorzitter raad van 
bestuur.  
In het vooroverleg met de benoemingscommissie zijn er door de cliëntenraadleden punten 
aangedragen waaraan een nieuwe voorzitter volgens de cliëntenraad aan moet voldoen.  Er 
is een positief advies gegeven voor de aanstelling van mevrouw Voermans. Zij is per 1 
september benoemd als voorzitter Raad van Bestuur SGE.  
De cliëntenraad wenst mevr. Voermans veel succes toe in deze voor haar nieuwe functie.  
 
Het overgrote deel van de cliëntenraadbijeenkomst ging over de ingrijpende veranderingen 
binnen de apotheek. Namens de apotheek was de heer Tijssen, apotheek manager, 
aanwezig en hij heeft veel vragen, gesteld door de aanwezige cliëntenraadleden, 
beantwoord. 
De veranderingen houden o.a. in dat een aantal SGE apotheken, een SGE Medipunt zijn 
geworden. De grootste verandering is, dat de meeste medicatie naar een SGE apotheek is 
gegaan in een groter nabijgelegen SGE centrum. Bij een bezoek aan de huisarts waarbij een 
recept wordt uitgeschreven is dit of op een later tijdstip in het eigen SGE Medipunt af te 
halen of kan het direct worden opgehaald in de SGE apotheek van het nabijgelegen centrum. 
Ook kan de medicatie worden bezorgd op een door patiënt aangegeven adres. Die keuze is 
aan de patiënt zelf. Herhaalmedicatie is na aanvraag via bv. de website, na ontvangst van 
ophaalbericht, beschikbaar in het SGE Medipunt.   
De cliëntenraad blijft deze verandering volgen en zal vragen van cliënten voorleggen aan de 
Raad van Bestuur en apotheekmanager van SGE. 
 
Een terugkerend signaal dat de cliëntenraad ontvangt is de telefonische bereikbaarheid van 
een aantal centra,  door het in de ogen van sommigen moeilijke keuze menu.  
Dit is besproken en wordt opgenomen met de leverancier van het systeem.  
 
 
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 22 september 2017 


