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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.  

 

Merem rookvrij! 

Per 1 oktober is Merem rookvrij. Merem zet zich 

daarmee in om de gezondheidsrisico’s voor haar 

cliënten zo laag mogelijk te maken. Merem 

gelooft dat het zoveel mogelijk rookvrij maken 

van Nederland een enorme bijdrage levert aan 

de volksgezondheid.  

De Cliëntenraad maakt deel uit van de 

projectgroep Merem Rookvrij. De klinische en 

poliklinische cliënten hebben allemaal een brief 

ontvangen. Vanaf nu worden alleen cliënten 

opgenomen als ze mee willen werken om te 

stoppen met roken bijvoorbeeld door de 

ondersteuning van nicotinepleisters. 

Medewerkers hebben een signaleringsfunctie, 

waarbij ze mensen die op het terrein van 

Merem roken, aanspreken. Het betreft uiteraard 

niet alleen een rookverbod voor klinische en 

poliklinische cliënten maar ook voor 

medewerkers, bezoekers en leveranciers. 

Welke middelen vallen precies onder het 

rookverbod?  

Dit gaat om alle soorten tabak: sigaretten, 

sigaren, pijptabak etc., maar ook om de e-

sigaret (vapen) en andere rookvrije sigaretten. 

De werkgroep blijft voorlopig even bestaan om 

de vinger aan de pols te houden. 

 

 

Honden 

Naast dat Merem per 1 oktober rookvrij is, heeft 

Merem ook besloten, dat honden helaas niet 

langer zijn toegestaan op ons terrein. Aanleiding 

is, dat steeds meer bezoekers hun hond op ons 

terrein uitlaten. Wij snappen, dat de prachtige 

lommerrijke omgeving van Merem hiertoe 

uitnodigend kan zijn. Echter, dit is natuurlijk niet 

de bedoeling. Vooral de cliënten met complex 

chronisch longfalen hebben last van honden op 

het terrein. Ook hiervoor zijn nieuwe borden 

geplaatst. Hulphonden blijven uiteraard wel 

welkom. 

 

Veiligheidsrondes 

De reguliere informatie- en veiligheidsrondes 

komen er weer aan. In november zal worden 

gestart bij de locaties Lelystad en Almere. De 

Cliëntenraad loopt bij die rondes mee, samen 

met een lid van de Raad van Bestuur, de 

veiligheidsdeskundige, een medewerker 

Facilitaire Dienst en soms ook een arts. Daarbij 

verkeert de Cliëntenraad in de bijzondere luxe 

positie dat een van haar leden register 

risicodeskundige is. 

Tijdens de rondes wordt breed gekeken naar 

fysieke risico’s en bedreigingen. Daarnaast 

worden procedures getoetst met als doel: de 

veiligheid van de cliënten en de continuïteit van 

de revalidatie optimaal te borgen. 
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Zijn er zaken die naar jouw gevoel de grens van 

veiligheid overschrijden of heb je twijfels maak 

dit dan bespreekbaar tijdens het huiskamer 

overleg. Je kunt het ons ook laten weten door 

een mail te sturen naar 

clientenraad@merem.nl. 

 

Huiskameroverleg 

Regelmatig vinden er huiskamer overleggen 

plaats binnen de verschillende cliëntgroepen. 

De Cliëntenraad doet haar best hier zo vaak als 

mogelijk bij aanwezig te zijn. Op die manier 

heeft ze direct contact met haar achterban en 

blijft ze van het reilen en zeilen op de 

verschillende afdeling op de hoogte.  

Onderwerpen die regelmatig terugkeren zijn: 

- Zwerfvuil op het terrein van Merem 

- De bewegwijzering van het terrein 

- Onderhoud van de afdelingen 

- De (brand)veiligheid 

- De roosterperikelen 

- De schoonmaak en hygiëne in de 

gebouwen 

Gezien de reacties van de aanwezige cliënten 

wordt onze aanwezigheid zeer gewaardeerd. 

Wij blijven de huiskamer overleggen dan ook 

nauwgezet volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht je wat met ons willen delen, schroom 

niet te mailen naar: clientenraad@merem.nl 

 

 


