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Beste lezer,  

Binnen Merem gebeurt er veel en de Cliëntenraad volgt de ontwikkelingen op de voet. De belangen van 

alle cliënten en de kwaliteit van zorg stellen wij steeds op de eerste plaats. In deze nieuwsbrief praten wij 

u graag bij over de belangrijkste zaken.  

Advies- en Instemmingsverzoeken 

De belangrijkste wettelijke taak van de 
Cliëntenraad is advies geven aan de Raad van 
Bestuur. De Raad van Bestuur heeft de plicht om 
plannen die direct te maken hebben met de 
zorg en welzijn van cliënten, voor te leggen aan 
de Cliëntenraad. De Cliëntenraad neemt het 
verzoek in behandeling en geeft vervolgens 
advies of in bepaalde gevallen instemming. 
 
Binnen Merem is het belangrijkste onderwerp 
de zorg voor de cliënten. Hoe Merem de zorg op 
de beste manier kan vormgegeven, wordt 
samen met betrokken afdelingen bekeken. 
Daaruit komen plannen van de Raad van 
Bestuur voor de lange termijn. De Cliëntenraad 
wordt hiervan op de hoogte gehouden en krijgt 
ook de gelegenheid om hierover mee te praten. 
 

Een aantal van die plannen is nu in een eindfase 

en de Cliëntenraad is om advies gevraagd of om 

instemming.  Voorbeelden zijn: het rookbeleid; 

aanpassing van de Huisregels voor Patiënten; 

het profiel voor een nieuw lid van de Raad van 

Toezicht; het beleidsplan BHV en het 

informatieprotocol. 
 

In de meeste gevallen heeft de Cliëntenraad een 

positief advies gegeven of ingestemd met het 

verzoek. In een enkel geval heeft de 

Cliëntenraad wel ingestemd, maar toch nog wat 

aanbevelingen gedaan en in een ander geval 

heeft de Cliëntenraad besloten nog niet in te 

stemmen en heeft aan de Raad van Bestuur een 

aantal adviezen gegeven. De Cliëntenraad is erg 

tevreden over de samenwerking op dit gebied 

met de Raad van Bestuur. 

Huiskamer Overleggen 

Sinds augustus is het weer mogelijk voor de 

Cliëntenraad om de huiskamer overleggen bij te 

wonen, dit wordt door ons en ook de cliënten 

als zeer waardevol ervaren. 

In de overleggen kwam een paar keer naar 

voren dat er nog steeds soms parfum wordt 

gebruikt op het terrein van Merem. Sommige 

longpatiënten krijgen het daar heel benauwd 

van. Wij wijzen er langs deze weg ook nog eens 

op dat u verzocht wordt op het terrein van 

Merem geen parfum of andere sterk geurende 

middelen te gebruiken, dit geldt ook voor 

bezoekers. 

EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) 

Al enige tijd is Merem bezig met de inrichting 

van een nieuw EPD. 

De Cliëntenraad volgt dit, in samenwerking met 

de Cliëntenraad van Vogellanden, op de voet en 

wordt hierbij betrokken.  

 

Als u iets met ons wilt delen of reageren op de 
nieuwsbrief, mail dan naar: 
Cliëntenraad@merem.nl of naar 
secretaris.clientenraad@gmail.com 
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