
 

Annette Brons 

Mijn naam is Annette Brons en ik ben sinds 2022 voorzitter van 

de cliëntenraad. Ik heb een achtergrond in 

bewegingswetenschappen en kunstmatige intelligentie en ik werk 

als docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. 

Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op technologische 

ontwikkelingen en digitale oplossingen voor kinderen met een 

chronische ziekte of beperking. Vanuit mijn werk heb ik veel 

ervaring en affiniteit met techniek in de gezondheidszorg. In oktober 2016 ben ik de 

cliëntenraad komen versterken, omdat ik het belangrijk vind dat ook jongeren zich 

inzetten. Inmiddels ben ik wat minder jong, maar nog steeds zet ik mij hier met plezier 

voor in. Een goede gezondheid is het grootste goed en ik wil graag mijn bijdrage 

leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor de mensen voor wie een 

goede gezondheid niet vanzelfsprekend is.  

 

Betty van Luijn   

Mijn naam is Betty van Luijn, ik ben 64 jaar. 

Ik heb een zoon en schoondochter en twee heerlijke 

kleinkinderen. Mijn laatste werkzame jaren waren bij een 

steigerbouwbedrijf in Amsterdam, waar ik zowel 

directiesecretaresse was als officemanager. 

Ik ben sinds oktober 2018 volledig afgekeurd in verband met mijn 

COPD  en van december 2018 tot en met februari 2019 heb ik 

gerevalideerd bij Merem. Tijdens de revalidatie, waarover ik zeer tevreden was, stuitte 

ik toch op wat zaken die zeker verbetering behoeven. Mijn longarts wees mij op de 

cliëntenraad en het leek mij een goed idee om mij in te zetten voor de belangen van de 

cliënten van Merem en heb mij aangemeld bij de cliëntenraad. 

Ik heb nu aan een aantal vergaderingen deelgenomen en het eerste dat mij opviel is 

dat er ontzettend veel onderwerpen zijn waarmee de cliëntenraad zich bezighoudt en 

dat de reeds zittende leden veel werk verzetten. Ik hoop de komende jaren hier mijn 

steentje aan bij te kunnen dragen. 



 

Myrthe Radstake 

Mijn naam is Myrthe Radstake. Ik ben actief op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en bezinning. Als 

vanzelf ben ik vaak bezig met het geestelijke deel van de mens. Ik 

ben opgeleid als psychologe en om gezondheidsredenen niet 

werkzaam. Ik vind het fijn om een helpende hand te bieden met 

het volste respect voor de persoon. Deze houding vond ik ook 

terug bij de behandelaren op toenmalige Heideheuvel (op deze 

locatie van Merem heb ik een aantal maanden doorgebracht voor revalidatie). Er is een 

open blik voor jou als mens. Ik vond dat zo mooi! Dat maakt dat ik me wil inzetten voor 

deze plek. Het gaat mij om het behouden van goede zorg in brede zin, in een setting 

waar mensen zich goed voelen. Een omgeving waar de omgang met elkaar goed is en 

ondersteunend, zodat mensen elkaar sterker maken. Vanuit mijn achtergrond ben ik 

gericht op de kwaliteit van de zorg. Ik ben beginnend lid (per april 2017) bij de 

cliëntenraad. Ik zou dit revalidatiecentrum een plek van betekenis willen laten zijn voor 

mensen, zoals het was voor mij.  

Simone Roggekamp 

Mijn naam is Simone Roggekamp en werkzaam in de zorg. Sinds januari 2023 ben ik lid 

van de Cliëntenraad van Merem.  

 

Op 6 december 2020 ik ben thuis en krijg uit het niets vage klachten aan de linkerzijde 

van mijn lichaam, het voelt alsof hij slaapt. Huisartsenpost werd contact maar 

duidelijke oorzaak was er niet. Opname op de braincare unit van Tergooi volgde en de 

MRI die werd gemaakt toonde aan; ik had een herseninfarct gehad. 42 jaar en je leven 

staat in één klap stil! Ik belandde in de medische molen en was zelf in ene de patiënt.  

 

Onderzoeken volgde en ik stortte mij, vastbesloten om weer beter te worden, op mijn 

herstel. Het was een behoorlijke emotionele en mentale rollercoaster. In november 

2021 werd ik verwezen naar de Merem omdat ik vastliep met mijzelf. Na een 

intakegesprek met de revalidatiearts, werd ik aangemeld voor een poliklinisch 



 

revalidatietraject. Ik kwam terecht in een warme en veilige omgeving waar het team 

van Merem mij hielp mijzelf weer te herontdekken en mijn weg te vinden met mijn 

nieuwe situatie. Het was een intensieve periode en ook fijn om in een omgeving te zijn 

waar ik niet het gevoel had dat ik mij constant moest verdedigen. Ik werd gezien en 

gehoord. 

 

Vanuit deze ervaring wilde ik deel uitmaken van de cliëntenraad om een stem te 

kunnen zijn voor de huidige en toekomstige cliënten van de Merem. Want iedereen 

verdient een goede plek voor revalidatie. 

 

Jeroen Raijmakers 

Mijn naam is Jeroen Raijmakers (43) en sinds begin 2023 lid van de Merem 

cliëntenraad (CR). Op 12 juni 2022 liep ik met mijn sportvrienden een 12 kilometer 

obstacle run...op 13 juni lag ik op de brain care unit van het AMC met een 

hersenbloeding....het kan verkeren... 

 

Zo werd ik ineens cliënt van Merem en begon een intensieve revalidatie. Naast het 

fysieke, emotionele en mentale avontuur moest ik ook vooral mijn lichaam weer durven 

vertrouwen. Dat lichaam wat zo goed voor mij was de afgelopen 43 jaar, maar zomaar 

vanuit het niets mij volledig in de steek liet! Van vol in het leven naar een ruk aan de 

handrem. Alles kwam tot stilstand. 

 

Het team van Merem heeft beetje bij beetje mij het nodige vertrouwen in mijn lichaam 

terug gegeven. In een veilige en beheersbare omgeving kon ik met al mijn vragen, 

twijfels en boosheid terecht. Het deelnemen aan de cliëntenraad geeft mij de kans om 

voor en met elkaar aan de slag te gaan om Merem de beste plek te laten zijn voor 

revalidatie 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mijn naam is Renee van Kessel en sinds Februari 2020 is mijn 

zoontje Seppe van Kessel onder behandeling bij Merem, hij is 

gestart bij de Therapeutische Peutergroep en is nu onderdeel van 

het scholenteam van de Kleine Prins en Merem en daarnaast zit 

hij ook nog bij de BSO van Sherpa. Voor mij is het belangrijk dat 

er open en duidelijke communicatie is voor de patiënt ten allen tijde voor- in- of na een 

behandeltraject en zeker waar er sprake is van multidisciplinair behandelen. Ik zet me 

namens de cliëntenraad in voor Merem om een steentje te kunnen bijdragen middels 

mijn ervaring vanuit mijn huidige werk Marketing & Communicatie en vanuit mijn 

ervaring met de zorg die we mogen ontvangen voor ons zoontje.   

  

Samen met mijn man Maarten wonen we in het groen van het mooie dorpje 

Hollandsche Rading, vlakbij Hilversum en Seppe heeft ook nog een oudere broer Meine 

en zusje Teddie en zijn grote harige vriend, geleidehond Rocky.   

 


