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Er zijn drie nieuwe leden benoemd in de cliëntenraad, verder heeft één lid zijn 
lidmaatschap opgezegd. Voor onszelf hebben we een gedetailleerd stappenplan 
gemaakt n.a.v. de nieuwe wetgeving en daardoor veranderde advies- en 
toestemmingsrechten van de cliëntenraad. Deze nieuwe rechten hebben we ook 
besproken met de OR, om eventueel in de toekomst meer samen te gaan werken. 
 

De volgende onderwerpen zijn besproken met de RvB: 
 Kennismaking Dietrich van Gorsel als lid RvB 
 Aanvullende zorg 
 Regeling parkeermanagementsysteem 
 Visiedocument zondagsdiensten 

 
De CR was betrokken bij de volgende onderwerpen: 
 
Aanpassingen website CR  
Voor de nieuwe website van het MMC zijn de pagina’s van de cliëntenraad uitgebreid 
geredigeerd door de werkgroep informatisering en communicatie.  
 
Besturingsmodel MMC en benoeming Dietrich van Gorsel in de RvB 
De cliëntenraad is verheugd met de benoeming van Dietrich van Gorsel in de RvB. 
Wel is het van belang dat in het vervolg het adviesrecht over de profielschets 
losgekoppeld is van de benoeming van een individu.  
 
Eerstelijns Diagnostiek 
De zorgverzekeraar verplicht ziekenhuis samen te werken voor de ELD. Het MMC 
gaat samenwerken met Saltro en twee andere ziekenhuizen. De CR vindt het 
belangrijk dat deze samenwerking geen verwarring veroorzaakt voor de patiënt en zij 
moeten het gevoel hebben dat hun bloed nog steeds wordt onderzocht door hun 
vertrouwde ziekenhuis. 
 
De cliëntenraad is geïnformeerd over: 
 

 Stand van zaken covid en inhaalzorg (continu) 
 Profielschets, voordracht en benoeming lid RvT 
 Inventarisatie onderwerpen kwaliteitskalender 2022 
 Parkeersysteem 
 Opening oncologiecentrum 
 Weight Works, samenwerking 
 Wetgeving t.a.v. bindende voordracht lid RvT 
 Toekomstplannen locatie in Baarn 

  



Verschillende leden uit verschillende werkgroepen hebben gesprekken 
gehad om geïnformeerd te worden met: 
 

 Manager Communicatie 
 Stuurgroep kwaliteit en veiligheid 
 Ondernemingsraad: deelname aan een gezamenlijke sessie tijdens hun 

jaarlijkse training 
 Ondersteuningsconsulenten 
 Raad van Toezicht 

 
Extern is er deelgenomen aan: 
 

 Overleg Oncomid 
 
 


