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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 2017 en in de
plannen voor het jaar 2018.
Het ziekenhuis heeft het afgelopen jaar duidelijk stappen gezet op de elektronische snelweg.
In oktober kon het nieuwe EPD/HIX systeem tegelijk met de andere 3 ziekenhuizen op Zuid daadwerkelijk in
gebruik genomen worden.
Het is verder verheugend, dat de overname van het SMC heeft geresulteerd in een gezonde financiële
situatie.
Zoals het jaarverslag laat zien, is het voor de cliëntenraad een druk jaar geweest en hebben de leden met
verve de hun toebedeelde taken opgepakt.
Speciale aandacht werd besteed aan de speerpunten: patiëntgerichtheid / gastvrijheid, kwetsbare ouderen,
kwaliteit & veiligheid en patiënten participatie. Ieder voor zich hebben deze thema’s een eigen invulling: het
uitnodigen van deskundige gastsprekers, het bezoeken van symposia en themabijeenkomsten. Er zijn vele
adviezen (gevraagd en ongevraagd) uitgebracht, die ook betrekking hebben op deze onderwerpen. In dit
verslag kunt u daar meer over lezen.
Een hoogtepunt van dit jaar was de organisatie van een bijeenkomst voor de cliëntenraden van de
ziekenhuizen van de Coöperatie ( Zorg op Zuid en het ASZ in Dordrecht ). Deze bijeenkomst in ons
ziekenhuis had een grote opkomst en werd zeer gewaardeerd.
De ontwikkelingen in de zorg vragen om voortdurende aanpassingen en verbeteringen. Het ziekenhuis zal het
komende jaar weer extra stappen zetten binnen het digitale domein. Te denken valt aan de implementatie van
het patiënten portaal, waardoor het voor de patiënten mogelijk wordt zelf hun medische gegevens on-line te
zien. De cliëntenraad wil vanuit het patiënten perspectief actief meedenken met dit proces van automatisering
en constructief samenwerken met de RvB. Op verzoek van de RvB zullen leden van de Raad participeren in
de stuurgroepen Kwaliteit & Veiligheid en Kwetsbare Ouderen.
De Raad is dankbaar voor de aangename en welwillende samenwerking met alle geledingen in 2017 en voelt
zich daadwerkelijk gesteund door de RvB en hoofden van afdelingen.
Het is onze doelstelling 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 2018 weer voor inzetten.

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 praat de cliëntenraad mee over het beleid van het ziekenhuis en
adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die de patiënten aangaan.
Het gaat hierbij altijd om algemene zaken, die van belang zijn voor de patiënten en bezoekers, 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 uit
de regio (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 2017 als
volgt:
naam:
woonplaats:
Dhr. F.W. Worst, voorzitter
Oostvoorne
Mw. M. Cuijpers, secretaris
Hellevoetsluis
Mw. M.W. de Bruine, penningmeester Middelharnis
Mw. N. Biemond, lid
Stellendam
Dhr. J. Goedegebuur, lid
Hellevoetsluis
Dhr. D. Roosink, lid
Hellevoetsluis
De cliëntenraad nam in 2017 afscheid van mw. Padmos in verband met een verhuizing. Zij was vijf jaar lid van
de raad. De ontstane vacature wordt in het nieuwe jaar ingevuld.
Mw. De Bruine en mw. Biemond waren per mei 2017 aftredend en herbenoembaar. Mw. De Bruine werd
benoemd voor een 3e termijn; mw. Biemond werd benoemd voor een 2e termijn.
De raad werd ondersteund door de ambtelijk secretaris mw. C.J den Eerzamen.

3.

Visie, doel en werkwijze

De cliëntenraad stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de 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 verdere 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.
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4.

Activiteiten in 2017

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. Elke vergadering werd voorbereid in een zogenaamd agenda-overleg, waaraan de voorzitter, de
secretaris en de ambtelijk secretaris deelnamen, alsook meestal dr. Van der Velden.
Een lid van de Raad van Toezicht woonde een vergadering bij. Daarnaast werden diverse medewerkers van
het ziekenhuis uitgenodigd voor overleg over specifieke onderwerpen.
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 probleem van de lange wachtlijsten als gevolg van het zero-groei beleid van de overheid en de
zorgverzekeraars. De Raad van Bestuur ziet mogelijkheden om de zorg in de regio efficiënter te
organiseren, maar hier is instemming en geld van de zorgverzekeraars voor nodig.
• De toenemende drukte op de SEH. Dit is een landelijk probleem en wordt mede veroorzaakt door het feit
dat ouderen langer thuis wonen en niet meer terecht kunnen op een verpleegkamer in een verpleeghuis.
• Het vertrek van één van de leden van de Raad van Bestuur en de inrichting van de toekomstige
bestuursstructuur.
• De positieve ontwikkelingen rondom Spijkenisse Medisch Centrum.
• De overgang naar het nieuwe informatiesysteem HIX tegelijkertijd met de andere drie ziekenhuizen van
de coöperatie Zorg op Zuid. Op 6 oktober werd het nieuwe systeem daadwerkelijk in gebruik genomen.
De overgang leverde geen grote problemen op, maar vraagt wel gewenning van het personeel.
• De ontwikkeling van de zorg voor kwetsbare ouderen komt meerdere malen aan de orde. In het nieuwe
beleidsplan wordt dit het belangrijkste aandachtspunt van het ziekenhuis.
• Resultaten van de CQ meting en de criteria voor het keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis.
• Het meerjarenbeleidsplan 2018-2020 van het VWB ziekenhuis en CuraMare.
• 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 waren mw. Prieckaerts (EPD / HIX project) en dhr. Weststrate (Informatiemanager) aanwezig om
een toelichting te geven over de implementatie van het nieuwe informatiesysteem. De communicatie naar
de patiënt is belangrijk. De CR kan hierbij een rol spelen, evenals bij het inrichten van het zorgportaal
voor patiënten.
• Ook in maart waren mw. Koedam en mw. v.d. Linden (klachtenfunctionarissen) aanwezig om het
Jaarverslag 2016 Klachtenbehandeling toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het aantal klachten
vertoont een lichte stijging, deels als gevolg van het toenemende aantal behandelingen. De klachten
worden laagdrempelig behandeld door de klachtenfunctionaris. De klachtencommissie kreeg relatief
weinig klachten te behandelen. De CR constateert dat de klachtenbehandeling in zeer goede handen is
en complimenteert de beide klachtenfunctionarissen voor hun goede werk.
• In april vertellen mw. De Boet en dhr. Dorst van de Verpleegkundige Advies Raad hoe de VAR is ontstaan
en wat deze raad doet. De VAR is formeel een zelfstandig adviesorgaan, zoals de OR en de CR. De
doelstelling is het optimaliseren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
• In juni komt dhr. Van Putten (K&V) de raad bijpraten over zaken aangaande Kwaliteit en Veiligheid. De
volgende onderwerpen komen aan de orde:
o Terugblik 2016
o Visie: integrale kwaliteitszorg in de organisatie
o Cultuurladder reflectie
o Plannen en actiepunten voor 2017
o Plannen voor 2018 - 2020.
• Mw. Kroot (patiënten communicatie) was ook in juni te gast om de raad te informeren over het
vrijwilligerswerk, het zorgportaal en het interne patiënt tevredenheid onderzoek. De vrijwilligers dhr. van
Dam en mw. v.d. Steeg vertelden zelf over hun werk in het ziekenhuis. Dhr. van Dam werkt bij het
Patiënten Service Bureau. Het PSB werkt met 14 vrijwilligers. Zij drukken de interne folders van het
ziekenhuis en verspreiden alle folders in de poli en het ziekenhuis. Ook verstrekken zij hulpmiddelen,
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zoals looprekjes. Mw. v.d. Steeg is gastvrouw. Zij is aanwezig in de hal bij de hoofdingang om patiënten
te helpen met allerlei uiteenlopende zaken, zoals b.v. de weg wijzen en een taxi bellen. De CR spreekt
zijn waardering uit voor al het werk dat de vrijwilligers doen onder aansturing van mw. Kroot.
Vervolgens licht mw. Kroot de bedoeling van het zorgportaal (onderdeel van HIX) toe. Zij belooft hier in
een later stadium nog op terug te komen.
Middels een presentatie laat ze zien welke verbeteringen zijn ingevoerd als resultaat van het interne PTO.
In juli geeft 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.
Meldingen van minder ernstige incidenten worden decentraal opgepakt. De BU managers en
afdelingshoofden zijn hiervoor verantwoordelijk.
In dezelfde vergadering praat mw. v.d. Horst (facilitair manager) de leden van de raad bij over het
onderwerp voeding.
Op verzoek van de CR zijn in september mw. Segers (afdelingshoofd cardio / neuro) en mw. Terlouw
(kwaliteitsmedewerker), beiden lid van de Werkgroep Kwetsbare Ouderen, aanwezig. Zij vertellen waar
de werkgroep zich mee bezig houdt en geven een overzicht van al gerealiseerde projecten en lopende
verbeterplannen. De werkgroep heeft een centrale coördinerende rol in het ouderenbeleid van het
ziekenhuis. De Stuurgroep Kwetsbare Ouderen buigt zich nog over het document “visie geriatrie”.
In november geven dhr. v. Putten (K&V) en mw. Borsten BU manager Vrouw & Kind) uitleg over het
traject van meldingen van minder ernstige incidenten. Deze meldingen worden door de afdelingen zelf
opgepakt en afgehandeld. Er is wel behoefte om een centraal VIM overleg te organiseren, waarin met
vertegenwoordigers van de afdelingen gesproken wordt over afdeling overstijgende meldingen. Er is een
lijst met alle VIM meldingen, welke elk kwartaal besproken wordt in het overleg met de afdelingshoofden.
De vergadering in december werd bijgewoond door dhr. Van der Veer als toehoorder namens de Raad
van Toezicht.

4.4
Andere bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
• Op hun verzoek hadden twee van onze leden een uitgebreid informatief gesprek met de cliëntenraad van
SMC. Wij hebben de werkwijze en de ervaringen van onze raad aan hen toegelicht.
• De leden van de CR namen deel aan een proef-sessie in het restaurant van het ziekenhuis. De kwaliteit
en smaak van verschillende onderdelen van de warme maaltijden werden beoordeeld en de resultaten
werden gedeeld met de medewerkers van de keuken.
• Enkele leden van de raad woonden in maart het oncologisch symposium bij ter gelegenheid van het
afscheid van dr. van der Velden als internist-oncoloog.
• De voorzitter had samen met de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad ZVGO een gesprek met de Raad
van Toezicht over de inrichting van de toekomstige bestuursstructuur van CuraMare. Hij sprak ook met
hen over het profiel voor het nieuw te benoemen lid van de Raad van Bestuur. De voorzitter en later de
secretaris namen deel aan de kennismakings- en sollicitatierondes van de genomineerde kandidaten voor
de functie.
• Twee leden namen deel aan een bijeenkomst in het ziekenhuis over de inrichting van het zorgportaal
(HIX).
• Een lid van de raad was aanwezig bij een patiënten informatie bijeenkomst in het ziekenhuis over het
onderwerp glaucoom.
• Op 15 juni woonden twee leden van de raad een bijeenkomst bij van de cliëntenraden Groot Rotterdam in
het ASZ te Dordrecht. Het ging vooral over innovatie op technologisch gebied (b.v. robot, virtuele bril).
• De openbare sessie m.b.t. de maatschappelijke verantwoording van CuraMare werd ook door enkele
leden van de raad bijgewoond.
• Vertegenwoordigers van de CR hadden een prettig en zinvol kennismakingsgesprek met de geestelijk
verzorger van het ziekenhuis.
• In november namen twee leden van de raad deel aan een bijeenkomst in het Bravis ziekenhuis over
patiënten participatie. Dit is één van onze speerpunten.
• Het symposium Kwaliteit en Veiligheid en de Specialist, georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid
van dhr. van Hasselt als KNO-arts, werd ook bijgewoond door twee leden van de raad. Het ging hier o.a.
over de impact van een calamiteit op de arts.
• Een themabijeenkomst georganiseerd door de NVZ werd ook door twee leden bijgewoond. Het thema
was het VIPP project. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie uitwisseling Patiënt en
Professional. Het doel van het project is de toegang voor patiënten tot het zorgportaal te versnellen en te
stimuleren.
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4.5
Gezamenlijke CR bijeenkomst in het VWB
Op 12 oktober was het de beurt aan onze raad om een bijeenkomst te organiseren voor de cliëntenraden van
de ziekenhuizen van de coöperatie Zorg op Zuid en het ASZ in Dordrecht. Alle raden waren met meerdere
personen vertegenwoordigd. Dhr. Van der Velden heette alle aanwezigen hartelijk welkom in Dirksland en gaf
een korte toelichting op de doelstellingen en organisatie van CuraMare en het ziekenhuis.
Daarna gaven mw. Borsten en haar medewerkers een presentatie over de integrale geboortezorg in de regio
en werden we door hen rondgeleid op de afdeling Verloskunde. De aanwezigen waren onder de indruk van
de toewijding van de medewerkers en de faciliteiten.
Dhr. Dorst vertelde daarna over de problemen en mogelijke oplossingen met betrekking tot het thema
kwetsbare ouderen. Alle ziekenhuizen hebben hier mee te maken.
Daarna was er nog voldoende tijd om ervaringen en informatie uit te wisselen.
Als raad mogen we met dank aan de organisatoren terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.
4.6
Workshop vernieuwde WMCZ
Op 14 februari namen de leden van de raad deel aan een interne workshop over het wetsvoorstel voor de
nieuwe wet op de medezeggenschap in de zorg. Met deze wet wordt de medezeggenschap van cliënten en
cliëntenraden in de zorg versterkt. Het wetsvoorstel is echter nog niet in de kamer behandeld en daardoor
was de workshop misschien iets te vroeg gepland. Het onderwerp leefde niet echt en er was weinig ruimte
voor eigen inbreng.
4.7 Evaluatie eigen functioneren
Eind juni kwam de CR in informele setting bijeen om zijn eigen functioneren en de samenwerking met de
Raad van Bestuur te evalueren (Benen op Tafel overleg). Verschillende aandachts- en verbeterpunten
werden genoemd en gedeeld met dhr. Van der Velden, die voor het tweede deel van de bijeenkomst was
uitgenodigd.
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5.

Adviezen en belangrijke onderwerpen in 2017

5.1
Adviezen (gevraagd)
• De cliëntenraad heeft geen advies uit kunnen brengen op de begroting 2017 VWB, omdat het jaarplan
2017 VWB ontbrak. We hebben de Raad van Bestuur verzocht het jaarplan alsnog aan te leveren. Dit is
later ontvangen.
• De cliëntenraad heeft positief geadviseerd over de oprichting van een klachtenonderzoekscommissie voor
CuraMare en het SMC. We vinden het een meerwaarde dat de klachtenregeling laagdrempelig blijft. De
raad vindt het een logische keuze de klachtenafhandeling van de verschillende onderdelen te
standaardiseren in werkprocessen. De raad maakt de kanttekening dat hij adviesrecht heeft bij de
aanstelling van nieuwe leden van de klachtenonderzoekscommissie.
• De cliëntenraad heeft gereageerd op het CuraMare / VWB Jaarplan 2017, dat in juli werd ontvangen. De
raad vraagt in zijn brief aandacht voor een aantal niet genoemde onderwerpen, zoals een duidelijke visie
op de zorg voor kwetsbare ouderen en een daaruit voorvloeiend beleid. Ook mist de raad het al in 2016
genoemde duurzaamheidsbeleid en vraagt opnieuw het opleidingsjaarplan te mogen ontvangen.
• De raad adviseerde positief over de aanstelling van een nieuw lid van de Raad van Bestuur, nadat de
secretaris aanwezig was geweest bij het kennismakingsgesprek met het kandidaat-lid.
• De adviesaanvraag over de vorming van een nieuwe Coöperatie Zorg in regio Zuid en de naamswijziging
van de coöperatie rondom SMC werd door de raad positief beoordeeld. De Coöperatie Zorg in regio Zuid
bestaat uit vier ziekenhuizen: Maasstad, Ikazia, Van Weel-Bethesda en Spijkenisse MC.
• De raad heeft positief geadviseerd over het reglement van de klachtenonderzoekscommissie. De raad
heeft wel aangegeven geïnformeerd te willen worden bij ontslag van een van de leden van de commissie.
5.2
Ongevraagde adviezen en overige correspondentie
• De raad heeft zijn teleurstelling uitgesproken naar de Raad van Toezicht over het feit dat de raad niet
vooraf geïnformeerd is over de profielschets van de vacature voor een nieuw lid van de Raad van Bestuur
• Naar aanleiding van het CMC Jaarverslag 2016 heeft de raad zijn waardering over het werk van de CMC
kenbaar gemaakt aan de RvB. In dezelfde brief heeft de raad naar aanleiding van een calamiteit
ziekenhuis-breed extra aandacht gevraagd voor het hoofdbehandelaar-schap en de daarbij behorende
verantwoordelijkheden en voor het naleven van protocollen en procedures door alle medewerkers van het
ziekenhuis.
• Na bestudering van de resultaten van de CQ meting 2017 heeft de raad zijn teleurstelling uitgesproken
naar de Raad van Bestuur over het feit dat er in de organisatie niet serieus is gewerkt aan de
verbeterpunten voortkomend uit de eerdere metingen. De RvB heeft de kwaliteitsfunctionarissen
gevraagd een uitgebreide analyse te maken van de matige scores, om daarna te besluiten op welke
onderwerpen actie zal worden ondernomen.
• Een lid van de raad besprak met de afdeling Control de onderwerpen die de raad van belang achtte voor
de risico-inventarisatie: de zorg voor het toenemend aantal kwetsbare ouderen, de steeds langer
wordende wachttijden, de medicatieveiligheid en het dreigend tekort aan goed geschoold verpleegkundig
personeel.
• In november nam de raad kennis van de uitslagen van de AD Ziekenhuis Top 100 van 2017. Hoewel het
VWB niet meer in de top 10 staat, mogen we toch spreken van een goed resultaat voor ons relatief kleine
ziekenhuis. De raad feliciteert alle medewerkers met het behaalde resultaat. Tevens pleit de raad ervoor
de resultaten van dit en vergelijkbare onderzoeken te gebruiken om te zien waar verdere verbeteringen
mogelijk zijn. De raad vraagt vooral aandacht voor het onderdeel Verpleging. Het lijkt erop dat bestaande
protocollen niet altijd consequent worden toegepast.
• Na het bijwonen van een themabijeenkomst over het onderwerp wijst de raad de RvB op het bestaan van
het VIPP project (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) en vraagt
aandacht voor de inrichting van het patiënten portaal in het HIX programma. De raad wil graag
geïnformeerd worden over de stand van zaken en waar mogelijk een bijdrage leveren.
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5.3
Belangrijke onderwerpen in 2017
Gedurende het jaar gaf de cliëntenraad speciale aandacht aan de vier speerpunten, die geformuleerd waren
in het jaarplan.
Patiëntgerichtheid / gastvrijheid.
De resultaten van het interne patiënt tevredenheidsonderzoek werden besproken met de coördinerend
medewerker. De resultaten van de CQ (Consumer Quality) meting werden bestudeerd en naar aanleiding
hiervan sprak de raad zijn teleurstelling uit over het feit dat er niet serieus gewerkt is aan de verbeterpunten.
Het probleem van de toenemende wachttijden werd meerdere keren besproken met de bestuurder. Het
ziekenhuis is echter gebonden aan een zero-groei situatie. In overleg met de zorgverzekeraars wordt gezocht
naar een innovatieve oplossing, waarbij de zorg regionaal op een andere manier wordt ingericht.
Een lid van de raad werkte mee in de voorbereidingsgroep voor de Veiligheidsweek. Het thema is
Gastvrijheid, één van de kernwaarden van het ziekenhuis. Vanwege andere belangrijke zaken, zoals HIX, is
besloten in februari van 2018 de Week van de Gastvrijheid te organiseren.
Kwetsbare ouderen.
In het eerste kwartaal werkte de raad mee aan het traject voor het behalen van het keurmerk Senior
Vriendelijk Ziekenhuis. Leden liepen een observatieronde en rapporteerden hierover. Een focusgesprek met
ouderen werd bijgewoond. Twee leden werkten mee aan het invullen van de uitgebreide vragenlijst. In
september bleek dat het keurmerk niet was gehaald. De RvB heeft de kwaliteitsfunctionarissen gevraagd uit
te zoeken welke acties nodig zijn om het keurmerk in 2019 wel te behalen.
Mede op aandringen van de cliëntenraad heeft het VWB de zorg voor kwetsbare ouderen speerpunt gemaakt
van het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Hierin wordt rekening gehouden met de snel groeiende groep senioren
en de toename van het aantal dementerende cliënten. De organisatie wil ook het keurmerk SVZ behalen.
Met de werkgroep Kwetsbare Ouderen is gesproken over de gerealiseerde en de geplande projecten. In 2018
zal de dialoog met de werkgroep worden gecontinueerd.
Kwaliteit & veiligheid.
Kwaliteit en veiligheid bleef ook in 2017 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 2016 van de centrale meldingscommissie (CMC) werd in juli besproken met de heer Van
Hasselt.
De behandeling van minder ernstige incidenten (VIM meldingen) kreeg ook de aandacht van de raad.
Patiënten participatie.
De CR zou zich in 2017 oriënteren op dit onderwerp. Leden van de raad hebben gesproken met medewerkers
over de inrichting van het patiënten portaal van HIX. Een bijeenkomsten over patiënten participatie in het
Bravis ziekenhuis werd bijgewoond. Ook werd een bijeenkomst van het NVZ bijgewoond over de informatieuitwisseling tussen patiënt en professional. Het onderwerp zal verder worden uitgewerkt in 2018.

Polikliniek Hellevoetsluis
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Polikliniek Brielle
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6.

Jaarplan 2018 van de Cliëntenraad

Voorwoord
De cliëntenraad van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis 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 2018 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 telt zeven leden, die zoveel mogelijk de verschillende geledingen van de bevolking van het
verzorgingsgebied van het ziekenhuis vertegenwoordigen. Aan het begin van het jaar is er één vacature.
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 ook in 2018
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 2018 is het volgende vergaderschema opgesteld:
25 januari
12 juli
15 maart
20 september
12 april
08 november
07 juni
13 december
De meeste van deze vergaderingen beginnen met een overleg met het medisch lid van de Raad van
Bestuur. Naast eventuele adviesaanvragen worden ook actuele ontwikkelingen en een zogenaamd ‘incident
van de maand’ 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 op het gebied van het EPD en het zorgportaal;
 Een medewerker van de nieuw- en verbouwprojecten;
 Een delegatie van de Raad van Toezicht.
Gedurende het jaar kan 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.
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. In het voorjaar zal de raad meewerken aan de week van de gastvrijheid.
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Informatie uit kwaliteit vergelijkingsonderzoeken 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.
De raad zal de regionale ontwikkelingen, gestimuleerd door het project Paulina.nu, nauwlettend volgen en
waar mogelijk een bijdrage leveren.
Speerpunten
De raad zal in 2018 speciale aandacht geven aan een aantal specifieke onderwerpen, de zogenaamde
speerpunten:
1. Kwetsbare ouderen.
Dit onderwerp is nu ook een speerpunt in het beleid van het ziekenhuis en CuraMare. De raad zal de
beleidsvoornemens van het ziekenhuis en de implementatie daarvan toetsen en nauwgezet volgen. De
raad zal in gesprek gaan met de Stuurgroep en Werkgroep Kwetsbare Ouderen en regelmatig deelnemen
aan hun vergaderingen. De raad vindt het belangrijk dat het keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis wordt
gehaald.
2. Patiëntgerichtheid & patiënten participatie.
De cliëntenraad blijft aandacht vragen voor zaken als communicatie met en informatieverstrekking aan de
patiënt, inspraak van de patiënt in zijn behandelingstraject, toegangstijden voor eerste consult en voor
opname, actuele wachttijden in de poli bij de afspraak.
De raad zal de ontwikkeling en het gebruik van het zorgportaal aanmoedigen, zodat patiënten
gemakkelijker zelf inzage krijgen in hun dossier en online afspraken kunnen maken.
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 IGJ inspecties, de interne audits en de
incidentonderzoeken. Een afgevaardigde van de raad zal de vergaderingen van de Stuurgroep Kwaliteit
en Veiligheid bijwonen.

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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