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De cliëntenraad van SGE heeft in december haar laatste vergadering van 2018 gehouden met de Raad 
van Bestuur. Bij deze vergadering was ook een lid van de Raad van Toezicht van SGE aanwezig. 
Binnen de vergadering wordt verslag gedaan van de bijeenkomsten van de verschillende 
klankbordgroepen van de SGE gezondheidscentra. Daarnaast worden ook de relevante ontwikkelingen 
die binnen SGE gaande zijn besproken. 
 
De cliëntenraad heeft er weer een nieuwe vertegenwoordiger bij, zij is verheugd dat 
gezondheidscentrum Strijp weer een klankbordgroep heeft en van daaruit zit er weer een 
vertegenwoordiger in de cliëntenraad.  
De cliëntenraad zal samen met de Raad van Bestuur zich blijven inzetten om mensen te 
enthousiasmeren voor cliëntenparticipatie.  Verschillende klankborden in de gezondheidscentra hebben 
grote behoefte aan nieuwe leden. 
 
Een belangrijk onderwerp in de besprekingen is de  problematiek bij de verschillende SGE apotheken. 
Doordat er een verandering is in het aanleveren van recepten, het klaarmaken en ook weer uitleveren 
van geneesmiddelen zijn nog niet alle processen op elkaar afgestemd zoals we het graag zien. Bij de 
volgende vergadering zal de manager van de apotheken de voortgang van de veranderingen verder 
uiteenzetten. De cliëntenraad zal deze voortgang kritisch volgen en daar waar nodig haar stem laten 
horen. 
 
Ook aan de orde is geweest, dat er nog steeds verschillende vacatures zijn voor huisartsen. Dit punt 
heeft de volle aandacht van het bestuur en de hoop is dat het huisartsen bestand weer snel op 
organieke sterkte zal zijn. Daarnaast zullen we toenemend rekening moeten houden met modernisering 
van het aanbod van zorg, waardoor er meer bij de cliënt zelf komt te liggen aan regie en ook 
verantwoordelijkheid. Er kan meer digitaal en SGE ontwikkelt op dit gebied volop. Meerder typen 
hulpverleners doen hun intrede in de eerste lijn. 
 
De volgende cliëntenraad bijeenkomst is op 15 februari. 
 


