
 

Nieuws van de Cliëntenraad 
18 september 2015 
 

 

De cliëntenraad is samengesteld uit één lid van elk van de klankbordgroepen van de 10 
gezondheidscentra van SGE. Periodiek heeft deze cliëntenraad overleg met de Raad 
van Bestuur van SGE.  
Het 3e overleg heeft plaats gevonden op 18 september 2015. 
Tijdens dit overleg (18 sept.)  zijn o.a. de navolgende onderwerpen besproken:  
 

- Iedere vertegenwoordiger van de klankbordgroep meldt in dit overleg de 
belangrijkste zaken die in het eigen SGE-gezondheidscentrum hebben plaats 
gevonden. 
 

- Enquêtes die nu nog vaak per SGE-gezondheidscentrum worden bedacht, 
ontwikkeld en digitaal worden rondgestuurd naar de “eigen” cliënten, zullen in de 
toekomst  - indien toepasbaar en van toepassing – centraal worden ingezet op 
alle SGE-gezondheidscentra. (het wiel hoeft dan niet onnodig opnieuw te 
worden uitgevonden) 

- De klankbordgroepen zijn kwantitatief matig bezet. De wens is om op alle 
locaties van SGE-gezondheidscentra de klankbordgroepen met meer actieve 
leden uit te breiden. Ook zorgverleners wordt gevraagd om actief mee te zoeken 
naar potentiele leden. Mogelijk dat contacten via werkgroepen in de wijk ook 
enig resultaat oplevert. 

- Er zijn nieuwe folders gedrukt om patiënten-participatie onder de aandacht te 
brengen. Dit is o.a. een middel om de activiteiten van de Klankbordgroepen en 
de Cliëntenraad op de SGE-gezondheidscentra onder de aandacht te brengen 

- De plannen voor de Openbare Bijeenkomst in 2016 , te bespreken 10 nov. a.s 
o De datum voor dit publieke event zou kunnen liggen in de periode  tussen 

15 maart en 10 mei 2016 
o Niet onder normale werktijd , maar bijv. ’s-avonds. 
o Thema: nog volledig open en ter discussie 

 Laatste levensfase,  
 Eenzaamheid of vereenzaming,  
 Avondspreekuur en consequenties 

- Het (hoofd)kantoor / bedrijfsbureau van SGE (nu nog gehuisvest op de 
Pastoriestraat , zal medio december 2015 verhuizen naar de Tilburgseweg in 
Eindhoven (omgeving Evoluon).  

- De cliëntenraad heeft een voordracht gekregen van Dr. Thijssen, 
aandachtshuisarts Palliatieve Zorg, aangaande : “waardig levenseinde / laatste 
levenseinde” 

 
De volgende vergadering van de cliëntenraad met de Raad van Bestuur is gepland op 
10 november 2015. 
 


