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

Bijwonen Huiskamer overleggen
Vanwege Corona is het een lange tijd niet
mogelijk geweest om de Huiskamer Overleggen
bij te wonen. Vanaf de zomer zal dit weer
mogelijk worden en zal een afgevaardigde van
de Cliëntenraad af en toe aanwezig zijn bij deze
overleggen. De Cliëntenraad blijft zo op de
hoogte van wat er speelt en u bent in de
gelegenheid ons te leren kennen en uw
ervaringen, goed of voor verbetering vatbaar,
met ons te delen.
Netwerkbijeenkomst LSR (Landelijk Steunpunt
Medezeggenschap)
De LSR is een organisatie die zich inzet voor de
medezeggenschap en zeggenschap van cliënten
en voor de kwaliteit van de zorg. Het LSR geeft
o.a. cursussen voor (leden van) Cliëntenraden.
Een keer per jaar wordt een landelijke
netwerkbijeenkomst georganiseerd en in
augustus 2020 zou dit bij Merem plaatsvinden.
Helaas kon dit niet doorgaan vanwege Corona.
Besloten is om de bijeenkomst dit jaar wel door
te laten gaan maar dan digitaal. Deze
bijeenkomst was op 21 mei en ondanks dat het
wat minder persoonlijk was en iedereen zelf
voor koffie en een koekje moest zorgen, was het
een geslaagde dag met veel deelnemers.

In de middag werden in kleine groepjes
ervaringen gedeeld en onderwerpen uitgekozen
die in het laatste gedeelte van de dag met alle
aanwezigen werden besproken.
Het was een goede en leerzame dag.
EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
Merem is druk bezig met de inhoud en in
gebruik neming van het nieuwe EPD. De
Cliëntenraad wordt hierbij betrokken om vooral
uit het oogpunt van de cliënt mee te kijken.
Adviesaanvragen
De Raad van Bestuur heeft over een aantal
onderwerpen advies gevraagd van de
Cliëntenraad, die hier zorgvuldig naar heeft
gekeken en positief geadviseerd heeft of in op
dit moment lopende aanvragen nog een aantal
vragen/ suggesties heeft gedaan.
Jaarrekening 2020 Merem
De financiële commissie van de Cliëntenraad
heeft de jaarrekening 2020 voorgelegd gekregen
en besproken met de CFO van Merem Joost de
Bruin.
Er is positief geadviseerd over de jaarrekening.

Onderwerpen waren onder andere E-Health
waarover een presentatie werd gegeven en
daarna van gedachten gewisseld werd over
ervaringen van cliëntenraden in de revalidatie.
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Vertrek lid Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad

Helaas heeft Mattijs Goede laten weten
niet langer zitting in de Cliëntenraad te
kunnen hebben.

Het jaarverslag 2020 van de Cliëntenraad
is gemaakt en zal eerdaags op de website
van Merem gepubliceerd worden.
www.merem.nl/over-ons onderaan deze
pagina is informatie over de Cliëntenraad
te vinden, zoals de jaarverslagen en
bijvoorbeeld ook eerder verschenen
Nieuwsbrieven en informatie over de
leden van de Cliëntenraad.

Mattijs is in maart 2015 lid geworden van
de Cliëntenraad en in maart 2019
herbenoemd. Mattijs doet nog meer
vrijwilligerswerk en heeft besloten zich
daar meer op te richten. Mattijs is er de
man niet naar om zich maar voor een
klein gedeelte in te zetten en heeft
daarom laten weten niet langer lid van
de Cliëntenraad te kunnen blijven. Wij
respecteren zijn besluit en wensen hem
heel veel succes bij zijn andere
werkzaamheden, maar zullen hem zeker
gaan missen!
Ambtelijk secretaris
Helaas heeft de ambtelijk secretaris die
onlangs in dienst was getreden wegens
privé omstandigheden haar
werkzaamheden voor Merem moeten
beëindigen. Wij wensen haar het
allerbeste.
Ellis Doele, die de Cliëntenraad al eerder
tijdelijk ondersteunde, is bereid
gevonden dit weer te doen.

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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