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Beste lezer,  

De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen binnen Merem die betrekking hebben op, of gevolgen hebben 

voor de cliënten en is hier actief bij betrokken. Van de belangrijkste zaken brengen wij u met deze 

nieuwsbrief op de hoogte. 

 

Wijzigingen binnen de cliëntenraad 

In de afgelopen periode is Daphne de Bruin 

afgetreden als secretaris en heeft Betty van 

Luijn haar opgevolgd. Per 1 september zal Rob 

Michielsen het stokje als voorzitter overgeven 

aan Annette Brons. Daphne en Rob blijven tot 

het eind van het jaar aan als regulier lid van de 

CR. 

Gijs Rebel heef zijn lidmaatschap van de 

cliëntenraad om persoonlijke redenen 

opgezegd. Gijs was vanaf januari 2017 lid van de 

Cliëntenraad en was regelmatig aanwezig bij 

Huiskamer overleggen. Gijs heeft met name een 

grote bijdrage geleverd op het gebied van 

Veiligheid, bij de diverse veiligheidsrondes, 

maar vooral ook bij de voorbereidingen voor de 

nieuwbouw. Zijn bijdragen zijn altijd enorm 

gewaardeerd. 

Door het vertrek van Gijs en het aanstaande 

vertrek van Daphne en Rob is de Cliëntenraad 

dringend op zoek naar nieuwe leden. 

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten 

over het lidmaatschap van de Cliëntenraad 

stuurt u dan een mail naar 

Cliëntenraad@merem.nl  

 

 

 

 

Geestelijke Verzorging 

Merem werkt, voor patiënten die behoefte 

hebben aan geestelijke of spirituele bijstand, 

samen met het Centrum voor Levensvragen 

(CvL). Klinische patiënten kunnen hun arts, 

verpleegkundige of maatschappelijk werkende 

hiernaar vragen. Ook partners van patiënten en 

poliklinische patiënten (mits boven de 50 jaar) 

kunnen via het CvL ondersteuning krijgen. Het 

revalidatieteam kan zorgen voor een verwijzing, 

maar zelf direct contact opnemen met het CvL 

kan ook. 

 

Helpdesk Digitale Zorg 
Heeft u zorggerelateerde vragen over 

bijvoorbeeld inloggen, gebruik van de computer 

of beeldbellen? Merem is deelnemer van de 

Helpdesk. De Helpdesk Digitale Zorg is 

bereikbaar via:  telefoonnummer 085 1304 575 

of info@helpdeskdigitalezorg.nl       

  

 

 

                     

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