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De cliëntenraad van SGE heeft op 22 september 2017 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 er relevante ontwikkelingen besproken. 
 
Mevrouw Voermans, de nieuwe voorzitter raad van bestuur van SGE, was bij de vergadering 
aanwezig om kennis te maken met de cliëntenraadleden. Mevrouw Voermans en de heer 
Berends hebben de Raad van Toezicht voorgesteld dat de heer Berends de Cliëntenraad in 
portefeuille zal krijgen.  
  

Tijdens de vergadering is er gesproken over het jaar thema van SGE. SGE kiest als organisatie 
ieder jaar voor een thema om gedurende het jaar aan te werken. Dit jaar is er gekozen voor 
thema Veerkracht,  om dit thema zo breed mogelijk te dragen zal dit onderwerp ook op de 
agenda staan van de cliëntenraad en klankbordgroepen.  
Ook is er gesproken over een nieuwe ontwikkeling binnen enkele apotheken, namelijk de 
automatische receptcontrole. De controle van recepten gebeurt nu nog door de apothekers of 
apothekersassistenten. Door dit te automatiseren komt er menskracht vrij waardoor patiënten 
sneller kunnen worden geholpen.  
 
Een punt van aandacht in de cliëntenraad is de telefonische bereikbaarheid van sommige SGE- 
centra en de beperkingen die het lange keuzemenu met zich mee kan brengen. Bekeken wordt 
of e.e.a binnen het keuzemenu niet anders gerangschikt kan worden.  
De cliëntenraad heeft haar bezorgdheid uitgesproken naar de raad van bestuur over de lange 
telefonische wachttijden bij de Centrale Huisartsenpost Oost-Brabant. De raad van bestuur van 
SGE heeft deze zorgen gedeeld met de raad van bestuur van de Centrale Huisartsenpost 
Oost-Brabant.  
De Centrale Huisartsenpost is drukdoende met het zorgen voor verbeteringen.  
 
Als agendapunt voor de volgende cliëntenraad vergadering staat onder andere genoteerd de 
werving van nieuwe klankbordleden.  
 
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 1 december 2017 
 
 


