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Op 24 maart 2017 heeft de Cliëntenraad van SGE vergaderd met de Raad van Bestuur. In deze 
vergadering wordt altijd verslag gedaan over de bijeenkomsten van de diverse klankbordgroepen in de 
centra. Daarnaast worden relevante ontwikkelingen besproken en komen formele instemming- of 
adviesaanvragen aan bod. 
 
Deze keer was er ruimte voor de adviesaanvraag aan de Cliëntenraad over de nieuwe klachtenregeling 
van SGE. Deze is akkoord bevonden door de Cliëntenraad, waarbij er nog enkele actiepunten openstaan 
met betrekking tot de duidelijkheid en uitvoering van de regeling. In de volgende vergadering komen we 
daarop terug. 
 
Verder is er door de voorzitter van de huisartsen van SGE uitleg gegeven over weefsel- en 
orgaandonatie. Orgaandonatie komt bij SGE zelf niet voor, dit gebeurt alleen maar bij overlijden in een 
ziekenhuis, maar er kunnen vanuit de patiënten wel vragen over komen. SGE heeft zelf recent de 
aandacht gevraagd voor weefseldonatie. Het gaat daarbij met name om afname van huid en/of 
hoornvlies. Donorhuid is enorm belangrijk bij ernstige brandwonden. Het aanbrengen van donorhuid 
geeft direct veel pijnverlichting en veel minder littekens. SGE heeft kortgeleden de informatie over 
weefseldonatie op haar website gezet omdat bleek dat weinig mensen hiervan op de hoogte zijn en 
terwijl er veel vraag naar donoren is.  
 
Ook is de vertrouwensband tussen huisarts en patiënt aan de orde gekomen. SGE probeert continuïteit 
te leveren door het vormen van vaste duo-praktijken en door goede interne overdracht. Uiteindelijk zal de 
zorg hiermee om moeten kunnen gaan en toch ook continuïteit van zorg leveren. Dit is zeker een 
uitdaging. Daarbij hebben ook patiënten hele verschillende wensen. SGE probeert ook daar aan 
tegemoet te komen. 
Als laatste is gesproken over het vertrek van mevrouw Helder als voorzitter van de Raad van Bestuur, en 
de procedure voor de opvolging. De Cliëntenraad zal in de procedure een rol spelen. 
 
De volgende vergadering is 19 mei 2017 
 
 
 
 


