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Beste lezer,  

Binnen onze organisatie is in de afgelopen maanden veel gebeurd 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 je graag bij over de belangrijkste zaken.  

 

 

Corona 

Het waren spannende weken voor Merem. Hoe 
houden we de reguliere revalidatiezorg zo goed 
als mogelijk met de garantie voor voldoende 
veiligheid in de lucht? Hoe kunnen we binnen 
het revalidatiecentrum plek bieden voor 
Coronapatiënten? Het resultaat was uiteindelijk 
de uitdaging om de zorg in een combinatie aan 
te bieden, onder andere door een vleugel vrij te 
maken voor de opname van Coronapatiënten.  

Inmiddels ziet het er naar uit, dat Merem de 
Corona afdeling kan afschalen, waardoor er 
weer ruimte ontstaat om vanaf 1 juni de 
reguliere zorg op te schalen. 

De Cliëntenraad werd dagelijks op hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen. 

 

Tuinconcert door Pedro Cremers  

Op woensdag 6 mei jl. heeft Pedro Cremers een 
tuinconcert gegeven in de kliniek in Hilversum. 
Pedro wil op deze manier laten weten hoe hij 
mee leeft met alle patiënten maar zeker ook 
met alle medewerkers in de zorg.  

 

Het was een heerlijk muzikaal moment, op een 
stralende dag in deze drukkende periode. Je 
kunt het fragment nog eens horen op de 
Facebook pagina van Merem. 

 

Het Merem Sportcomplex 

De ontwikkelingen rondom het sportcomplex op 
het terrein gaat gewoon door. De Cliëntenraad 
is vertegenwoordigd in de Gebruikersgroep 
Werkgroep Sportgebouw. Een werkgroep 
waarin medewerkers zitting hebben, als ook de 
OR. De Cliëntenraad heeft een aantal 
aandachtspunten geformuleerd, die betrekking 
hebben op cliëntveiligheid en 
revalidatiecontinuïteit. Op dit moment bevindt 
het proces zich nog in de Voorlopige Ontwerp 
Fase en kan er nog op onderdelen wijzigingen 
worden toegepast. Wij houden jullie op de 
hoogte. 
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Raad van Bestuur 

Vanwege het vertrek van Gerard Hoogvliet, is 
Merem naarstig op zoek gegaan naar een 
geschikte opvolger. De Cliëntenraad heeft een 
gesprek gehad met de kandidaat voor de functie 
van lid Raad van Bestuur.  

De kandidaat maakte een positieve indruk, 
zeker met het oog op betrokkenheid naar 
cliënten alsmede ook de visie op 
medezeggenschap. Daarnaast heeft de 
kandidaat volop ervaring als bestuurder en in de 
revalidatiezorg. De Cliëntenraad heeft een 
positief advies gegeven ten aanzien van de 
benoeming van de kandidaat. Voor de 
continuïteit van Merem en vanwege de 
bijzondere tijden met en rond Corona is het van 
belang dat de Raad van Bestuur weer op volle 
sterkte is.  

 

Geslaagde HKZ audit 

In maart heeft de externe HKZ/ISO audit plaats 
gevonden. Ook de Cliëntenraad heeft een 
gesprek gehad met de externe auditoren. De 
conclusie was dat Merem zich tevreden mag 
stellen met een flink aantal sterke punten. 
Uiteraard kwamen er ook verbeterpunten naar 
voren. Een daarvan was het specifiek 
formuleren van speerpunten met de focus op 
veiligheid in de organisatie. Hiertoe moet eind 
juni een Plan van aanpak klaar zijn. De 
Cliëntenraad zal dit onder haar aandacht blijven 
houden. 

 

 

 

Elektronische Patiënten Dossier 

Merem is al een tijd bezig met voorbereidingen 
om over te stappen naar een ander Elektronisch 
Patiëntendossier (EPD). Na het zorgvuldig 
afwegen van de voor- en nadelen van systemen 
van verschillende leveranciers, is er inmiddels 
een voorkeur uitgesproken voor één 
leverancier. Er is een adviesaanvraag gekomen 
ten aanzien van deze keuze. De CR is 
momenteel bezig om haar advies over de keuze 
voor het EPD te schrijven. Hierbij hebben we 
natuurlijk vooral aandacht voor de impact op 
patiënten en de kwaliteit van zorg.  

 

Samen Beslissen 

In februari heeft de Cliëntenraad een 
presentatie gehad van een project van Ruud 
Wong Chung in het kader van “Samen 
Beslissen”. Inmiddels is er een app ontwikkeld, 
die het mogelijk maakt om direct contact te 
hebben tussen behandelaar en ouders van 
kinderen die in behandeling zijn bij Merem. Een 
pilot hiervan loopt al in Almere en ook in 
Hilversum wordt een pilot uitgerold. De app kan 
in de toekomst waarschijnlijk ook een rol spelen 
bij de revalidatie van volwassenen. De 
Cliëntenraad is enthousiast, na het zien en 
horen van de presentatie. 
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Dank en waardering  

De Cliëntenraad wil hierbij nogmaals haar dank 
en waardering uitspreken voor alle 
medewerkers binnen Merem die in deze 
onzekere Corona tijd het beste hebben gegeven. 
Er is door iedereen waanzinnig hard gewerkt. 
Dank jullie wel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht je wat met ons willen delen, schroom 
niet te mailen naar: cliëntenraad@merem.nl 

 


