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1. Voorwoord door de voorzitter
Met dit jaarverslag willen wij inzicht geven in de activiteiten van de cliëntenraad in het jaar 2016 en in de
plannen voor het jaar 2017.
Het ziekenhuis bevindt zich na jaren van groei en een periode van stabilisatie inmiddels weer in woelig
vaarwater als hoofdrolspeler in het proces van overname van het SMC. De volumina-eisen van de
zorgverzekeraar en haar beperkte budgetten nopen de organisatie immers tot het zoeken van
samenwerkingsverbanden en het maken van niet gemakkelijke keuzes.
In het afgelopen jaar hebben we als cliëntenraad speciale aandacht besteed aan de speerpunten: patiëntgerichtheid, kwaliteit en veiligheid en het thema kwetsbare ouderen. Gastsprekers en de resultaten van de
CQ-meting gaven de nodige informatie voor elk onderdeel van de kwaliteitscyclus. Het project Integrale
Geboortezorg, nieuw in ons land, werd uitvoerig toegelicht. Evenals vorig jaar in november was de
cliëntenraad weer sterk betrokken bij opzet en uitvoering van de patiëntveiligheidsweek. Verderop in dit
verslag kunt u hier meer over lezen. Voor het komend jaar maakt de cliëntenraad ook deel uit van de
organisatie voor het behalen van het keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis.
De ontwikkelingen in de zorg vragen om voortdurende aanpassingen en verbeteringen. Op de elektronische
snelweg vinden we het komend jaar het elektronisch patiëntendossier EPD/HIX. Dit systeem wordt samen
met de Coöperatie toepasbaar gemaakt en geïmplementeerd.
De cliëntenraad wil vanuit het patiënten-perspectief actief meedenken met dit proces van automatisering en
constructief samenwerken met de RvB. De Raad is dankbaar voor de welwillende samenwerking met alle
geledingen in 2016.
Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat het Van Weel-Bethesda ziekenhuis een patiëntvriendelijk ziekenhuis
blijft waar de patiënt gastvrij, veilig en deskundig en met compassie wordt behandeld. Vol enthousiasme
zullen we ons daar in 2017 weer voor in zetten.

Frans Worst
Voorzitter cliëntenraad Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
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2.

Inleiding, contact en samenstelling

2.1
Inleiding
Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) hebben we in Het Van WeelBethesda ziekenhuis een actieve cliëntenraad. De raad behartigt de algemene belangen van de patiënten. Als
vertegenwoordiger van de patiënten kan de cliëntenraad meepraten over het beleid van het ziekenhuis en de
Raad van Bestuur adviseren over onderwerpen die de patiënten aangaan.
Een belangrijk uitgangspunt is dat het altijd gaat om algemene zaken en niet over de situatie van een
individuele patiënt.
De cliëntenraad van Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis is sinds 2006 de “stem” van (potentiële) patiënten op
Goeree Overflakkee, Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland.
2.2
Contact
De cliëntenraad nodigt cliënten van het ziekenhuis nadrukkelijk uit om hem te informeren over zaken die hen
bezighouden en die van algemeen belang zijn voor de patiënten.
U kunt de raad bereiken via de ambtelijk secretaris, mw. C.J den Eerzamen.
Telefoonnummer
: 0187 – 607362
E-mailadres
: Clientenraad@vanweelbethesda.nl (zie ook www.vanweelbethesda.nl)
Post kunt u richten aan:
Cliëntenraad Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
2.3
Samenstelling
De samenstelling van de cliëntenraad van Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis was op 31 december 2016 als
volgt:
naam:
Dhr. F. Worst, voorzitter
Mw. M. Cuijpers, secretaris
Mw. M.W. de Bruine, penningmeester
Mw. N. Biemond, lid
Mw. N. Padmos, lid
Dhr. J. Goedegebuur, lid
Dhr. D. Roosink, lid

-

woonplaats:
Oostvoorne
Hellevoetsluis
Middelharnis
Stellendam
Goedereede
Hellevoetsluis
Hellevoetsluis

De cliëntenraad nam in 2016 afscheid van dhr. Feller (vicevoorzitter). Dhr. Feller was drie jaar lid van de raad
en besloot geen tweede termijn te aanvaarden i.v.m. zijn werkzaamheden.
Dhr. Goedegebuur was per mei 2016 aftredend en herbenoembaar; hij is benoemd voor een 3e termijn.
Dhr. Roosink is in oktober toegetreden tot de raad na een succesvolle sollicitatieprocedure.
De raad werd ondersteund door de ambtelijk secretaris mw. C.J den Eerzamen.
In 2016 is een taakverdeling afgesproken binnen de raad; de leden hebben allen een primair
aandachtsgebied,

3.

Visie, doel en werkwijze

De cliëntenraad stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan een ziekenhuisorganisatie die kwalitatief
hoogwaardige basiszorg levert dichtbij huis. Daartoe wil de raad bevorderen dat het ziekenhuis ervaringen
van cliënten voortdurend verzamelt en gebruikt voor toetsing en waar nodig, verbetering van de kwaliteit van
zorg.
De cliëntenraad volgt het ziekenhuisbeleid en houdt daarbij de cliëntenbelangen steeds in het oog. Hij
adviseert de Raad van Bestuur over allerlei onderwerpen waarmee cliënten te maken kunnen krijgen, zoals
veiligheid, hygiëne, kwaliteit van zorg, voeding en bejegening. De cliëntenraad brengt naast gevraagde ook
ongevraagde adviezen uit.
Omdat de raad de belangen niet alleen op papier wil behartigen, nemen de leden regelmatig deel aan
activiteiten in het ziekenhuis om zo voeling te krijgen en houden met de praktijk en de achterban.

Jaarverslag 2016 / Jaarplan 2017 Cliëntenraad Het Van Weel Bethesda ziekenhuis

2

4.

Activiteiten in 2016

4.1
Vergaderingen
De cliëntenraad vergaderde acht keer volgens het vastgestelde vergaderschema. In zes van deze
vergaderingen was dr. P.C. van der Velden voor overleg aanwezig namens de Raad van Bestuur van het
ziekenhuis. Een lid van de Raad van Toezicht woonde een vergadering bij. Daarnaast werden diverse
medewerkers van het ziekenhuis uitgenodigd voor overleg over een specifiek onderwerp.
4.2
Overleg met de Raad van Bestuur
Zes keer was Dr. Van der Velden gedurende het eerste deel van de vergadering aanwezig. Hij informeerde
de raad over algemene actualiteiten en specifieke calamiteiten in het ziekenhuis. Gedurende het jaar kwamen
o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
• Het traject van de NIAZ her-accreditatie;
• De ontwikkelingen rondom Spijkenisse Medisch Centrum;
• De oplopende wachtlijsten als gevolg van het zero-groei beleid van de overheid en de zorgverzekeraars;
• Jaarplan VWB 2016 en begroting VWB 2016;
• Het initiatief van belangrijke ondernemers in de regio om het ziekenhuis te ondersteunen;
• Het jaargesprek met IGZ.
4.3
Gasten en sprekers in de vergaderingen
De cliëntenraad liet zich tijdens de vergaderingen door deskundigen vanuit het ziekenhuis voorlichten over
actuele onderwerpen:
• In maart was dhr. van Putten (Kwaliteit & Veiligheid) aanwezig. Hij informeerde de raad over de stand van
zaken m.b.t. de NIAZ accreditatie, de verbeterplannen voortkomend uit de CQ meting en het eigen verkort
patiënt tevredenheidsonderzoek. Ook het K&V jaarplan kwam aan de orde.
• In mei waren mw. Koedam (klachtenfunctionaris) en dhr. Abbo (voorzitter klachtencommissie) aanwezig
om het Jaarverslag 2015 Klachtenbehandeling toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het aantal
klachten vertoont een lichte stijging, deels als gevolg van het feit dat er meer behandelingen zijn. De
klachten worden laagdrempelig behandeld door de klachtenfunctionaris. De klachtencommissie kreeg
relatief weinig klachten te behandelen.
• In juli werden zaken betreffende het afsprakenbureau en de telefonische bereikbaarheid besproken met
mw. Bosschaart. Om bepaalde verbeteringen te realiseren in het belang van de patiënt, kan zij wel hulp
gebruiken van de cliëntenraad.
• In juli was ook dhr. Van der Baan, werkzaam bij de technische dienst, aanwezig om een toelichting te
geven over het project bewegwijzering. Een goede bewegwijzering is onderdeel van het keurmerk Senior
Vriendelijk Ziekenhuis en heeft raakvlakken met het speerpunt kwetsbare ouderen. Er wordt afgesproken
dat de leden van de raad meedoen aan een proefsessie met de (concept) nieuwe bewegwijzering.
• Mw. Kroot (patiënten communicatie) was in september te gast om de raad te informeren over het interne
patiënt tevredenheidsonderzoek. Ook deelde zij de resultaten van de CQ meting uit aan de leden van de
raad. De raad zal er bij de Raad van Bestuur op aan dringen meer aandacht te geven aan de opvolging
en borging van de verbeterpunten, die uit deze onderzoeken voortkomen.
• In oktober gaf dhr. van Hasselt (voorzitter centrale meldingscommissie) nadere uitleg over de
jaarrapportage betreffende de calamiteitenonderzoeken. De aanbevelingen uit de onderzoeken worden
besproken en opgevolgd in de stuurgroep K&V. Daar wordt ook per aanbeveling een proceseigenaar
benoemd.
• Ook mw. Borsten (BU manager Vrouw & Kind) werd welkom geheten in de oktober vergadering. Zij gaf
een toelichting op de adviesaanvraag over de vorming van een coöperatie voor de integrale geboortezorg
in de regio. Er wordt een coöperatie opgericht tussen alle betrokken partijen in de regio, zodat er veel
beter onderlinge afspraken kunnen worden gemaakt. De zorgpaden worden gestandaardiseerd. De raad
zal positief adviseren over de vorming van de coöperatie.
• De vergadering in september werd bijgewoond door dhr. Van der Veer als toehoorder namens de Raad
van Toezicht.
4.4
Andere bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
• In januari bezochten twee vertegenwoordigers van de raad een informatiebijeenkomst over de nieuwe wet
Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). De wet is ingegaan per 1 januari 2016, waarbij 2016
wordt gezien als een overgangsjaar.
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Ook namen twee vertegenwoordigers deel aan het door CuraMare georganiseerde symposium ‘Niet
fixeren is een kunst’. Verschillende manieren van vrijheid beperkende interventies werden toegelicht. De
organisatie heeft veel betrokkenheid voor kwetsbare ouderen.
De voorzitter en secretaris waren aanwezig op een informatieve bijeenkomst over het project Paulina.Nu,
waarmee een aantal regionale ondernemers het ziekenhuis willen ondersteunen.
De openbare sessie m.b.t. de maatschappelijke verantwoording van CuraMare werd ook door enkele
leden van de raad bijgewoond.
In september namen drie leden van de raad deel aan een vergadering van de gezamenlijke cliëntenraden
van de vier coöperatie ziekenhuizen (Maasstad, Ikazia, VWB en SMC) en het Albert Schweitzer
ziekenhuis in Dordrecht. Medewerkers van Ikazia gaven een inleiding over hun interne patiënt
tevredenheidsonderzoek en over patiënt participatie. Ervaringen werden uitgewisseld.
In oktober bezocht een delegatie van de raad de vergadering van het stafbestuur van medisch
specialisten. De raad heeft aandacht gevraagd voor de verbeteracties n.a.v. de patiënt
tevredenheidsonderzoeken en voor de problemen met het afsprakensysteem.
In december werd een delegatie van de raad uitgenodigd door de centrale ondernemingsraad van
CuraMare om te spreken over raakvlakken. Er is afgesproken de agenda’s van de vergaderingen uit te
wisselen en minimaal eens per jaar met elkaar te overleggen.

4.5
Tien jaar cliëntenraad
Op 18 mei was het tien jaar geleden dat de cliëntenraad werd geïnstalleerd. Ter gelegenheid van deze
verjaardag deelden enkele leden van de raad koekjes (kruudplaetjes) uit aan de patiënten in het ziekenhuis.
Met deze actie lukte het bestaan van de raad nog eens onder de aandacht te brengen van de patiënten en
het personeel van het ziekenhuis.
Er blijft nog een bedrag beschikbaar voor een meer permanent cadeau voor de bezoekers / patiënten van het
ziekenhuis.
4.6
Patiëntveiligheidsweek
Een vertegenwoordiger van de raad nam deel aan de voorbereidende gesprekken m.b.t. de organisatie van
de patiëntveiligheidsweek, die gehouden werd van 14 t/m 18 november.
Het thema was Compassie (één van de kernwaarden van het ziekenhuis).
Gedurende de week werden verschillende activiteiten georganiseerd in het ziekenhuis. Donderdagmiddag
was het hoogtepunt van de week met enkele workshops, stands in het restaurant en de uitreiking van de
Patiënt-Veiligheidsprijs.
De drie genomineerde projecten voor de Patiënt-Veiligheidsprijs werden door de inzenders donderdagmiddag
eerst gepresenteerd:
• Ontwikkelen CBRN procedure ( Spoed Eisende Hulp);
• Verbeteren SIT procedure (IC / CCU);
• Vrijheid Beperkende Interventies (Werkgroep).
De jury, met een lid van de cliëntenraad, kende de eerste prijs toe aan het project Vrijheid Beperkende
Interventies. De manier waarop dit project is uitgedacht, gepland, uitgevoerd en geëvalueerd, kan model
staan voor andere verbeterprojecten.
Gedurende de gehele week hingen er in de gangen van het ziekenhuis en de polikliniek 44 canvassen,
waarop het thema Compassie door de medewerkers van alle afdelingen was uitgebeeld. De leden van de
cliëntenraad hebben de canvassen beoordeeld en vervolgens de uitslag van de beoordeling bekend gemaakt.
Het canvas van de afdeling Dagbehandeling / Kort verblijf met een echte spijkerbroek met compassie als
handelsmerk sprak het meeste aan en werd als winnaar bekend gemaakt.
Door al deze activiteiten is het thema patiëntveiligheid extra onder de aandacht gebracht van alle
medewerkers en cliënten van het ziekenhuis en de polikliniek.
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5.

Adviezen en belangrijke onderwerpen in 2016

5.1
Adviezen (gevraagd)
• De cliëntenraad heeft positief geadviseerd over het Meerjarenbeleidsplan CuraMare 2015-2017. In zijn
advies geeft de raad aan dat de snel groeiende doelgroep kwetsbare ouderen en dementerenden vraagt
om aangepast beleid in de komende decennia. Niet alleen op het gebied van klinische geriatrie, maar ook
op het terrein van benadering en omgang met deze doelgroep in de vorm van deskundigheidsbevordering
voor medewerkers en vrijwilligers.
• De cliëntenraad heeft positief geadviseerd over een kleine wijziging van het privacyreglement.
• De cliëntenraad heeft positief advies afgeven op het jaarplan 2016 en de begroting 2016 van het
ziekenhuis. De raad heeft zijn complimenten uitgesproken t.a.v. de bedrijfsvoering, zoals gereflecteerd in
de begroting 2016 en aangegeven onder de indruk te zijn van de strategische keuzes zoals omschreven
in het jaarplan. Tegelijkertijd heeft de raad zijn zorgen kenbaar gemaakt over de verhoogde werkdruk voor
de Raad van Bestuur, het managementteam en een deel van de medewerkers vanwege de
herstructurering van het SMC.
Verder heeft de raad gevraagd bij productieverschuivingen ook rekening te houden met de individuele
wens van de patiënt.
In zijn brief vraagt de raad nadere informatie over het te formuleren duurzaamheidsbeleid, de extra
taakstellende bezuiniging van € 800.000 in 2017 en het nog te op te stellen opleidingsjaarplan.
• De raad adviseerde positief over de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht, nadat de
voorzitter aanwezig was geweest bij het kennismakingsgesprek met het kandidaat-lid.
• De adviesaanvraag over de vorming van een coöperatie voor de integrale geboortezorg in de regio werd
door de raad ook positief beoordeeld. Alle partijen gaan nauwer samenwerken en volgen dezelfde
protocollen, wat de kwaliteit van de zorg voor moeder en kind ten goede komt.
5.2
Ongevraagde adviezen en overige correspondentie
• In een brief aan de Vereniging van Medisch Specialisten in Loondienst sprak de raad zijn
verontwaardiging uit over een geplande actie om op dinsdag 21 juni een zondagsdienst te draaien.
Uiteindelijk deden maar weinig specialisten mee aan de actie en bleef de hinder voor de patiënten
beperkt.
• Naar aanleiding van de proefsessie over het project nieuwe bewegwijzering adviseerde de raad aandacht
te geven aan een aantal specifieke punten. De raad benadrukte dat het belang van de patiënten boven
eventuele interne belangen gesteld dient te worden.
• Na bestudering van de resultaten van de CQ meting gaf de raad het dringende advies om het opvolgen
en borgen van verbeterpunten in de lijnorganisatie beter aan te sturen.
• In november feliciteerde de raad de gehele ziekenhuisorganisatie met het uitstekende resultaat in de AD
Ziekenhuis Top 100 van 2016. Het mooie resultaat van 2015, een negende plaats, werd overtroffen met
nu een zevende plaats!
5.3
Belangrijke onderwerpen in 2016
Gedurende het jaar gaf de cliëntenraad speciale aandacht aan de drie speerpunten, die geformuleerd waren
in het jaarplan.
Patiëntgerichtheid.
De resultaten van het interne patiënttevredenheidsonderzoek werden besproken met de verantwoordelijke
medewerker. De resultaten van de CQ (Consumer Quality) meting werden bestudeerd en naar aanleiding
hiervan werd er bij de bestuurder op aangedrongen de verbeterpunten beter op te volgen en te borgen in de
lijnorganisatie.
Het probleem van de toenemende wachttijden werd meerdere keren besproken met de bestuurder. Het
ziekenhuis is echter gebonden aan een zero-groei situatie.
Kwaliteit & veiligheid.
Kwaliteit en veiligheid bleef ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Aan het begin van het overleg met de Raad
van Bestuur werd steeds een incident of calamiteit besproken. Er werd overleg gevoerd met medewerkers
van de stafafdeling Kwaliteit en Veiligheid. Het opvolgen van verbeterpunten kwam opnieuw aan de orde.
De jaarrapportage 2015 van de centrale meldingscommissie (CMC) werd in oktober besproken met de heer
Van Hasselt.
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Kwetsbare ouderen.
In zijn advies n.a.v. het meerjarenbeleidsplan van CuraMare adviseerde de raad aan de bestuurder om in het
beleid voor de komende decennia rekening te houden met de snel stijgende doelgroep kwetsbare ouderen en
de toename van dementerenden.
Het beleid dient gericht te zijn op kwetsbare ouderen en een dementievriendelijk Van Weel-Bethesda
ziekenhuis. Dit vraagt niet alleen meer inspanning op het gebied van klinische geriatrie, maar ook op het
terrein van benadering en omgang met deze doelgroep in de vorm van deskundigheidsbevordering voor
medewerkers en vrijwilligers.
De cliëntenraad vindt het belangrijk dat het ziekenhuis het keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis behaalt en
heeft aangegeven hier zijn aandeel aan te willen leveren. In het eerste kwartaal van 2017 zal hier verdere
actie op worden genomen.

Polikliniek Hellevoetsluis

Polikliniek Brielle
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6.

Jaarplan 2017 van de Cliëntenraad

Voorwoord
Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis heeft sinds 2006 een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de
gemeenschappelijke belangen van patiënten die op de zorg van het ziekenhuis zijn aangewezen. De raad
denkt mee over onderwerpen die voor de patiënt van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies
aan de Raad van Bestuur.
Het jaarplan 2017 bevat die onderwerpen waarmee de cliëntenraad zich nadrukkelijk wil bezig houden en/of
die hij wil realiseren.
De in de wet en regelgeving vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de cliëntenraad
zijn richtinggevend voor zijn handelen en de besluitvorming.
De raad is momenteel voltallig en telt zeven leden, die zoveel mogelijk de verschillende geledingen van de
bevolking van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis vertegenwoordigen.
Doelstelling
De inzet van de cliëntenraad is en blijft dat er een ziekenhuis is op Goeree-Overflakkee waar hoogstaande
medisch specialistische basiszorg, acute zorg (spoed eisende hulp) en verloskundige zorg geleverd kunnen
worden voor de cliënten van het eiland en van de aangrenzende gebieden, zoals westelijk Voorne-Putten en
Schouwen-Duiveland.
De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in sneltreinvaart op en zijn vaak niet gunstig voor kleine
ziekenhuizen. De cliëntenraad ziet het als zijn belangrijkste taak om met de ziekenhuisorganisatie mee te
denken hoe deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, zonder daarbij klantgerichtheid, kwaliteit en veiligheid
uit het oog te verliezen.
Werkwijze
De cliëntenraad zal het voorgenomen beleid van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vanuit patiënten
perspectief voorzien van (verzwaarde) adviezen. Daarnaast werkt de cliëntenraad proactief en zal in 2017
weer regelmatig op eigen initiatief zaken aankaarten die in het belang zijn van de patiënt. Ook toetst de
cliëntenraad achteraf het gevoerde beleid vanuit het patiënten perspectief.
Voor 2017 is het volgende vergaderschema opgesteld:
19 januari
13 juli
09 maart
21 september
13 april
09 november
08 juni
14 december
Minimaal vier van deze vergaderingen beginnen met een overleg met het medisch lid van de Raad van
Bestuur, waarin naast eventuele adviesaanvragen ook actuele ontwikkelingen en een zogenaamd ‘incident
van de maand’ worden besproken.
In de vergaderingen van dit jaar worden gesprekken gepland met:
 De afdeling Kwaliteit en Veiligheid;
 De klachtenfunctionaris en de voorzitter van de klachtencommissie;
 De voorzitter van de centrale meldingscommissie voor incidenten;
 Een deskundige van het automatiseringsproject (o.a. EDP);
 Een delegatie van de Raad van Toezicht.
Gedurende het jaar zal de cliëntenraad ook andere deskundigen van het ziekenhuis uitnodigen om een
toelichting te geven op actuele onderwerpen.
Eén of twee keer per jaar ontmoeten de cliëntenraden van de vier ziekenhuizen in de coöperatie Zorg op Zuid
elkaar. In 2017 zal de cliëntenraad een dergelijke bijeenkomst organiseren in Dirksland.
De leden van de cliëntenraad zullen tijdens een werkbezoek een of meerdere afdelingen van het ziekenhuis
bezoeken om een beeld te krijgen van de omstandigheden waaronder de patiënten worden ontvangen en
verblijven.
Om direct in contact te komen met de achterban zullen de leden van de raad patiënten bijeenkomsten
bijwonen. Op een eventuele open dag van het ziekenhuis zal de raad zich presenteren.

Jaarverslag 2016 / Jaarplan 2017 Cliëntenraad Het Van Weel Bethesda ziekenhuis

7

Informatie uit kwaliteit vergelijkingsonderzoeken (zoals de CQI meting) en patiënttevredenheid enquêtes
wordt door de cliëntenraad gebruikt om eventuele verbeterpunten te signaleren.
Voor de leden van de cliëntenraad is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de
zorgsector in het algemeen en de ziekenhuiswereld in het bijzonder. Zij bezoeken congressen en andere
bijeenkomsten waar kennis kan worden vergaard en uitgewisseld.
In 2017 zal de raad een interne training organiseren over de inhoud van de nieuwe wet op de
medezeggenschap in de zorg en de gevolgen daarvan voor de eigen situatie.
Speerpunten
In 2017 zal de raad speciale aandacht geven aan specifieke onderwerpen, de zogenaamde speerpunten:
1. Patiëntgerichtheid / gastvrijheid
Evenals vorig jaar zal de cliëntenraad aandacht vragen voor:
a. De communicatie met en de informatieverstrekking aan de patiënt;
b. De wachttijden voor eerste consult en voor opname;
c. De actuele wachttijden in de poli bij de afspraak;
d. Een klantgericht systeem waarmee patiënten zelf online afspraken kunnen maken.
2. Kwetsbare ouderen.
De zorg aan kwetsbare ouderen (klinische geriatrie) kan nog verder ontwikkeld worden in het ziekenhuis.
De raad vindt het belangrijk dat het keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis wordt gehaald en zal hier in
de eerste maanden van het jaar actief aan meewerken.
3. Kwaliteit & veiligheid.
Dit blijft een belangrijk thema. De cliëntenraad zal in dit kader vooral letten op de uitvoering van geplande
verbeteracties die voortkomen uit de NIAZ accreditatie, de IGZ inspecties, de interne audits en de
incidentonderzoeken.
Een lid van de cliëntenraad zal meewerken aan de voorbereiding van de jaarlijkse veiligheidsweek.
4. Patiënten participatie.
Patiënten participatie gaat een stap verder dan patiëntgerichtheid. De patiënt krijgt een actievere rol. De
cliëntenraad wil zich op dit onderwerp oriënteren en het bespreken met de Raad van Bestuur en
medewerkers van het ziekenhuis.

Cliëntenraad Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
Bezoekadres: Winterstraat 5, Dirksland
Telefoon: 0187 60 73 62
E-mail: cliëntenraad@vanweelbethesda.nl
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