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INLEIDING 
 
De Patiëntenraad Saxenburgh Medisch Centrum, hierna aangeduid als PR-SMC, is een onafhankelijk, 
zelfstandig en adviserend orgaan. De PR-SMC heeft tot taak het behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van patiënten van het ziekenhuis en de door haar gevoerde 
poliklinieken en de revalidatiezorg.  
De patiëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor patiënten van belang 
zijn. Deze adviesbevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in de wet op de medezeggenschap. 
De leden van de patiëntenraad worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een proefperiode 
van één jaar. Daarna is verlenging mogelijk voor nog eens vier jaar. 
 
De patiëntenraad brengt advies uit over o.a. de volgende voorgenomen besluiten. 

 Wijziging van de doelstelling of de grondslag van de organisatie 

 Fusie of duurzame samenwerking waarbij de organisatie betrokken is 

 Een gehele of gedeeltelijke beëindiging dan wel belangrijke uitbreiding van de zorgverlening 

 Belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening 

 Profielschets voor de benoeming van leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 

 Vasstelling begroting en jaarrekening van de organisatie 
 
De patiëntenraad heeft instemmingsrecht over o.a. de volgende zaken. 

 Medezeggenschapsregeling 

 Klachtenregeling 

 Profielschets klachtenfunctionaris 

 Kwaliteit, veiligheid en hygiëne 

 Voeding, geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning 

 Selectie en benoeming onafhankelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris) 
 
 
 
NIEUWE WET MEDEZEGGENSCHAP IN DE ZORG 
 
Op 1 juli 2020 is er een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in 
werking getreden. Met ingang van 1 januari 2021 geldt dan ook een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst medezeggenschap, een overeenkomst voorzittersoverleg en een 
vernieuwd huishoudelijk regelement.  
 
Het voorzittersoverleg is nieuw in dezen. In het voorzittersoverleg vindt geen besluitvorming plaats, dit 
is voorbehouden aan de Patiëntenraad SMC en de Cliëntenraden Ouderenzorg.  
Op de vergadering worden de deelnemers geïnformeerd over: 

a) organisatorische ontwikkelingen 
b) financiële ontwikkelingen 
c) het strategisch en gevoerde beleid 
d) alle overige relevante onderwerpen  

 
Ook met het MSB (Medisch Specialistisch Bedrijf) is een nieuwe medezeggenschapsregeling en een 
vernieuwd huishoudelijk regelement ondertekend.  
 
E.e.a. kwam tot stand in goede samenwerking met de Raad van Bestuur. 
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SAMENSTELLING PATIËNTENRAAD SAXENBURGH MEDISCH CENTRUM 31-12-2021 
 

 Dhr. J. Mulder, Ommen, voorzitter vanaf 1 maart 2021, lid vanaf 1 november 2019 

 Mw. H.J. Snaak,  Bergentheim, vicevoorzitter, lid vanaf 1 november 2018 

 Dhr. B. Meulman, Hardenberg, lid vanaf 1 september 2018 

 Dhr. P. Koers, Coevorden, lid vanaf 1 november 2018 

 Mw. A. Ruitenberg, Dedemsvaart, lid vanaf 25 februari 2019 

 Dhr. A. Jonker, Slagharen, lid vanaf 19 oktober 2021 

 Mw. J. Oosting, Gramsbergen, lid vanaf 1 december 2021 
 
Mw. L. Poffers - Borneman verzorgt het secretariaat 
Dhr. R. van Dissel, ambtelijk secretaris PR-SMC vanaf 1 september 2021 
 
 

 
V.l.n.r. Robert van Dissel, Jan Mulder, Ada Ruitenberg, Lieneke Poffers, Bert Meulman,  
Pieter Koers, Andre jonker, Jante Oosting en Heleen Snaak 
 
 
PORTEFEUILLE VERDELING 
 

Afdeling ziekenhuis  Regio contactpersoon 

OK/CSA/Anesthesie-

polikliniek Ommen 

 

Jan Mulder Ommen 

SEH/IC/Dialyse/Polikliniek 

Coevorden 

Pieter Koers Coevorden 

 

Beschouwend 

kliniek/dagbehandeling 

Bergentheim/Westerhaar 

Heleen Snaak Bergentheim/Westerhaar 

Snijdend kliniek/ 

Oncologie 

Vacature  

Vrouw en Kind kliniek 

Orthopedisch centrum 

Ada Ruitenberg Dedemsvaart 

Poliklinieken Hardenberg 

 

Bert Meulman Hardenberg 

Revalidatiezorg 

 

Vacature  
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VERGADERINGEN / BIJEENKOMSTEN 
 
De PR-SMC kwam in 2021 maandelijks bijeen voor een reguliere vergadering, fysiek dan wel online. 
Op pag. 7 staat vermeld waarover zoal is gesproken. Enkele vergaderingen werden bijgewoond door 
de Raad van Bestuur.  
Begin 2021 heeft de PR-SMC afscheid genomen van drie gewaardeerde leden, te weten Klaas 
Schaap, Pieter Bruin en Roelie Brink. Eind 2021 zijn twee nieuwe leden - Andre Jonker en Jante 
Oosting - benoemd en is de raad weer compleet. 
 
 
CORONA OVERLEG KERNCR 
Tijdens de derde en vierde golf werd de KernCR zo vaak als nodig door de bestuurder – de heer Van 
der Kam – geïnformeerd over de situatie rondom Corona bij de Saxenburgh. De KernCR bestaat uit 
een/twee leden van de patiëntenraad ziekenhuis en twee/drie leden van de cliëntenraden 
ouderenzorg. Op hun beurt informeerden zij middels een verslag de overige leden.  
Onderwerpen die overleggen aan de orde werden gesteld: het aantal besmettingen in het ziekenhuis 
en de IC en de Covid-afdelingen, besmettingen in de ouderenzorg, informatie naar zorglocaties en 
bewoners, aanpassing bezoekregelingen, mond-neus maskers, beschermingsmiddelen, afschalen en 
opschalen reguliere zorg, testbeleid, inzet verzorgend en medisch personeel, vaccinatiebeleid.  
 
 
AANDACHTSPUNTEN  
De aandachtspunten van de PR-SMC voor 2021, zoals genoemd in het jaarverslag van 2020, waren: 
1. Verbouwing geel poligebouw 
2. Zichtbaarheid PR extern: informatieavond Patiëntenraad in de regio Dedemsvaart 
3. Zichtbaarheid PR intern: afdelingen in het ziekenhuis bezoeken 
4. Patiëntwaardering/ patiëntenpanel; deelnemen aan de projectgroep Patiëntenparticipatie 
5. Deelnemen aan de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid 
6. Kwaliteit in verband met o.a. strategisch plan, sturing en verantwoording  tegen het licht houden 

inzake geld, patiëntenzorg en gezondheid 
7. Verdere professionalisering van de Patiëntenraad 
 
 
Naar aanleiding van bovenstaande aandachtspunten is het volgende uitgevoerd / besproken: 
 
1. Door de bestuurder werd de PR regelmatig geïnformeerd over het nieuwe ziekenhuis, de verbouw 

van het geel poligebouw en de sloop van het oude ziekenhuis. 
 
2. Extern: PR leden treden op als contactpersoon in een deel van het verzorgingsgebied van het 

ziekenhuis. Informatiebijeenkomst in Dedemsvaart over het nieuwe ziekenhuis met medewerking 
van dr. W. van der Kam en de PR. 

 
3. Intern: vanwege Corona beperkingen was het vrijwel niet mogelijk om tijdens een werkbezoek aan 

de afdelingen of poliklinieken de diverse zorgmanagers / teammanagers persoonlijk te spreken 
over onderwerpen die er op de diverse afdelingen spelen. Dit is ten dele ondervangen door het 
aansluiten van functionarissen van het ziekenhuis tijdens één van de reguliere vergaderingen van 
de PR-SMC. 
 

4. Deelname PR projectgroep Patiëntwaardering en patiëntparticipatie. Het doel is het behalen van 
een Europese standaard/kwaliteitslabel voor verbetering van de participatie van de patiënt. 

 
5. Deelname PR stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid (Aandacht voor o.a. Integraal Risico 

Management; Kwaliteitsverbeteringsplan; PDCA cyclus; VIM meldingen). 

 
6. De Patiëntenraad bekijkt ieder jaar zaken vanuit het patiëntenperspectief: wat verandert er, wat 

wordt vernieuwd, welke specialismen komen erbij, hoe gaat het met de revalidatie, de invloed van 
Coronamaatregelen op de inkomsten en de uitgaven, stabiliteit en continuïteit van het ziekenhuis, 
het ziekteverzuim.  

 
7. O.a. brainstormochtend onder leiding van Pieter Bruin over professionalisering PR-SMC.  

 



 

 6 

 

OVERIGE ONDERWERPEN DIE BESPROKEN ZIJN IN 2021 
 
Tijdens de vergaderingen van de PR-SMC zijn daarnaast onder meer de volgende onderwerpen 
besproken. Regelmatig was hierbij de voorzitter van de Raad van Bestuur, een manager of de 
betrokken functionaris van het ziekenhuis aanwezig. 
 

 Jaarverslag en jaarrekening 2020  

 Begroting, zorginkoop, kaderbrief 2021 
Twee leden van de PR hebben de kaderbrief, de jaarrekening 2021 tegen het licht gehouden en 
daarover gesprekken gevoerd met de financieel manager. Daarover zijn adviezen uitgebracht. 

 Jaarplan 2021 SMC 

 Beoogde nieuwe Organisatiestructuur Saxenburgh 

 Verhoging vergoeding PR leden 

 Klachtenrapportage 2020 

 Gebruik nieuw en oud ziekenhuis 

 Stand van zaken verbouw poliklinieken 

 Klok Atrium 

 Stiltecentrum. Het stiltecentrum wordt tijdelijk gebruikt als wachtkamer voor het lab voor 
bloedprikken. Het wordt t.z.t. in ere hersteld maar tijdens de Coronatijd is dit de beste oplossing. 

 Bewegwijzering huisartsenpost en open MRI was te summier. Actie: meer verkeersborden. 

 Toegankelijkheid vanaf de Kellerlaan aan de orde gesteld. Actie: fietsstrook vanaf het fietspad. 

 Meerjarenplan 2021 - 2022 commissie ethiek. 

 Wachtrijen bij het laboratorium in het ziekenhuis. Vanwege Corona gesloten prikpunten in de 
regio (bijv. Dedemsvaart) onder de aandacht gebracht bij RvB. Bloedprikken op afspraak is 
ingesteld. 

 Wachtlijsten. Sommige poliklinieken hebben lange wachtlijsten voor patiënten. Dit is aan de orde 
gesteld bij de RvB; de raad ontving overzichten, knelpunten en mogelijke oplossingen. 

 Profiel en benoeming ambtelijk secretaris voor de ondersteuning van de PR-SMC. Naarmate de 
Patiëntenraad en de cliëntenraden professioneler en meer onderwerpen w.o. overlegvormen 
krijgen is secretariële ondersteuning nodig. Voor de leden van de raden is het vrijwilligerswerk. 
Per 1 september is een ambtelijk secretaris voor 8 uur per week voor de PR-SMC aangesteld. 

 Vraaggesprek Qualicor Europe met de voorzitter PR-SMC m.b.t. proefaudit SMC. De Audit toetst 
de organisatie op cruciale aspecten in de zorg- en dienstverlening van met name de patiëntveiligheid. 

 Nogmaals gepleit voor een overkapping op de Kiss en Ride strook voor de hoofdingang van het 
ziekenhuis. Indien de financiën het toelaten zal dit hopelijk in 2022 of 2023 gerealiseerd worden. 
 
 
 
ADVIESAANVRAGEN IN 2021 
 
In 2021 zijn er meerdere advies- en instemmingsaanvragen geweest en in behandeling genomen. 
 

1. Advies herpositionering Revalidatie & Sportgeneeskunde 
2. Advies en benoeming pastoraal medewerker 
3. Advies concept begroting 2021 
4. Advies wijziging klachtenregeling 
5. Instemming protocol cameratoezicht 
6. Instemming profiel en benoeming ambtelijk secretaris 
7. Advies profiel en benoeming lid Raad van Bestuur a.i., dhr. Van der Velde  
8. Advies benoeming lid van Raad van Toezicht, dhr. Van der Bij 
 

 
 
VOORUITBLIK 2022 
 
Aandachtspunten voor 2022 zijn o.a. 

1. Financiële zaken volgen en adviezen uitbrengen 
2. Communicatie/zichtbaarheid PR extern vergroten: o.a. website aanpassen; logo ontwerpen 
3. Zichtbaarheid PR intern oppakken 
4. Werkplan, jaarplan en informatieprotocol PR-SMC 2022-2023 opstellen 
5. Deelnemen aan de projectgroep Patiëntenparticipatie 
6. Deelnemen aan de werkgroep Patiëntenpanel (o.a. tevredenheidsonderzoek) 
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7. Deelnemen aan de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid 
8. Overdracht ziekenhuis naar de eerstelijnszorg (huisartsen, apotheek etc.) 
9. Digitale zorg: hoe wordt dit bij onze achterban ontvangen? 
10. Het onder de aandacht houden van het plaatsen van een overkapping voor de Kiss en Ride 

strook waar auto’s met rolstoelers uit- en instappen  
 
 
 


