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Beste lezer,  
Binnen Ciro 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 
informeren wij u graag over zaken die in de afgelopen periode in de cliëntenraad aan de orde waren. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Vertrek lid cliëntenraad 

Mevrouw Yvonne Meertens heeft laten weten 
helaas niet langer zitting in de cliëntenraad te 
kunnen hebben. Zij heeft een baan aanvaard in 
het Laurentius Ziekenhuis. Wij bedanken Yvonne 
voor haar werkzaamheden binnen de 
cliëntenraad en wensen haar veel succes met de 
nieuwe uitdaging. 
 
 

Werving nieuw lid cliëntenraad 

In maart zijn we gestart met de 
sollicitatieprocedure voor het werven van een 
nieuw lid voor de cliëntenraad.  

We zijn blij mevrouw Jeanne Krikke-Arets te 
mogen verwelkomen in ons team. 

  
  Mevr. Jeanne Krikke-Arets 

  

We zijn ervan overtuigd 
dat zij met haar ervaring 
als zorgprofessional en 
projectmanager in de 
zorg een waardevolle 
aanwinst betekent in 
het vertegenwoordigen 
van het patiëntbelang 
binnen Ciro. 

Jaarrekening 2021 

In het kader van adviesrecht van de cliëntenraad 
op de jaarrekening heeft de  financieel manager 
van Ciro aan twee leden van de cliëntenraad de 
conceptjaarrekening 2021 toegelicht en vragen 
beantwoord. De jaarrekening 2021 laat wederom 
een positief resultaat zien. 

De cliëntenraad heeft positief advies gegeven 
met betrekking tot de conceptjaarrekening 2021. 
Dit is schriftelijk bevestigd naar de Raad van 
Bestuur. 

 

Dag van de Verpleging 

Sinds 1964 viert Nederland op 12 mei de Dag 
van de Verpleging. Op deze dag krijgen 
verpleegkundigen en verzorgenden aandacht 
voor hun bijdrage aan de gezondheidszorg. 
Reden voor de cliëntenraad om de 
medewerkers van Ciro op deze dag in het 
zonnetje te zetten. Leden van de cliëntenraad 
trakteerden alle medewerkers op heerlijke 
taart. 

 

Het is fijn dat dit na twee moeilijke corona jaren 
weer mogelijk was.  

 

Presentatie CR aan studenten UM  

In januari was gepland dat 6 studenten van 
Maastricht enkele dagen een kijkje nemen in 
Ciro. Dit maakt deel uit van een praktijkstage 
van de Maastricht University, Bacheloropleiding 
Gezondheidswetenschappen, Richting Beleid, 
Management en Evaluatie van Zorg. In de 
conceptplanning van de Universiteit Maastricht 
(UM)  is opgenomen het onderwerp “De rol van 
de Centrale Cliëntenraad binnen Ciro. Wat doet 
de Cliëntenraad?”. 
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Helaas kon het bezoek van de studenten aan Ciro 
door de coronamaatregelen niet plaatsvinden. 
Op 17 januari is door een lid van de cliëntenraad 
met een voor dit doel gemaakte PowerPoint 
presentatie in een online-sessie aan 50 studenten 
van de UM de rol van de cliëntenraad binnen Ciro 
toegelicht. Deze presentatie bevatte op een 
transparante wijze onder andere een korte 
introductie over Ciro, het advies- en 
instemmingsrecht van een cliëntenraad alsmede 
een overzicht van de activiteiten van de Ciro-
cliëntenraad. De invloed van Corona op de 
activiteiten van de cliëntenraad werd toegelicht. 
Veel aandacht ook voor de centrale positie die de 
patiënt binnen Ciro inneemt. Ciro ziet de patiënt 
als onderdeel van het behandelteam. 
 
Vragen van de studenten werden tijdens en na de 
presentatie beantwoord. 

 

Herziene rookbeleid 

In het kader van instemmingsrecht 
ontving de  cliëntenraad eind maart van de Raad 
van Bestuur een instemmingsverzoek over het 
voorgenomen besluit met betrekking tot de 
aanpassingen in de behandelovereenkomst ten 
gevolge van het herziene rookbeleid. Het 
instemmingsverzoek is uitvoerig besproken in de 
cliëntenraad. De cliëntenraad steunt het 
algemene beleid met betrekking tot het niet 
roken, op het terrein, in de gebouwen en tijdens 
de behandeling. 

De cliëntenraad heeft in zijn reactie aan de Raad 
van Bestuur op het instemmingsverzoek nog 
enkele adviezen en reacties toegevoegd. De 

cliëntenraad hecht waarde aan een regelmatige 
evaluatie van het beleid zodra dit wordt ingezet 
en wil op de hoogte worden gesteld van de 
bevindingen. 

 

Overlegvergaderingen van cliëntenraad 

In de maanden januari tot en met juni van 2022 
hebben de volgende vergaderingen van de 
cliëntenraad plaatsgevonden: 

10 januari - CR onderling overleg 

3 februari - CR overleg met Raad van Bestuur 
8 februari - CR onderling overleg 

8 maart - CR onderling overleg 
8 maart - CR overleg met lid Raad van 
                   Commissarissen 

5 april - CR onderling overleg 
7 april - CR overleg met Raad van Bestuur 
26 april - CR overleg met Raad van Bestuur 

10 mei - CR onderling overleg 

2 juni - CR overleg met Raad van Bestuur 
2 juni - CR onderling overleg 

Als u iets met ons wilt delen of reageren op 

de nieuwsbrief, mail dan naar: 

ciroclientenraad@ciro-horn.nl 
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