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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 2018 en in de
plannen voor het jaar 2019.
De reis over de elektronische snelweg -in eerdere jaarverslagen steeds aangegeven- is door het ziekenhuis
verder vervolgd. Het vorig jaar -tegelijk met de andere ziekenhuizen op Zuid- in gebruik genomen EPD/HIX
systeem is geïmplementeerd.
Het is verheugend, dat na de overname van het SMC de gezonde financiële situatie zich heeft bestendigd.
Het gebouw als zodanig krijgt voor de toekomst een multifunctionele bestemming.
Zoals het jaarverslag laat zien hebben de leden ook dit jaar met verve de hun toebedeelde taken opgepakt.
Op advies van de RvB participeren de leden inmiddels in toenemende mate in commissies met thema’s, die
tevens speerpunt zijn: Kwetsbare ouderen, Patiëntgerichtheid en Patiënten participatie (zorgportaal). Ook in
de commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft de Raad een belangrijke afvaardiging. Behalve dit interessante
werk brengt de Raad ook vanuit het patiënten perspectief gevraagde en ongevraagde adviezen uit.
Ook dit jaar liet de cliëntenraad zich tijdens de vergaderingen door deskundigen van het ziekenhuis
voorlichten over actuele onderwerpen, waar u in dit verslag eveneens uitvoerig over kunt lezen. Zo werden we
ook ingelicht over het Project Qmentum, het NIAZ accreditatie traject voor heel CuraMare.
De jaarlijkse bijeenkomst met de cliëntenraden op Zuid vond dit jaar plaats in het Maasstad ziekenhuis en er
werd een begin gemaakt voor verdere samenwerking met de Centrale Cliëntenraad ZVGO (thuis- en
ouderenzorg) van Curamare. Ook de Verpleegkundige Advies Raad bleek een nieuwe partner.
Het is bepaald geen cliché dat de ontwikkelingen in de zorg vragen om voortdurende aanpassingen en
verbeteringen. Bij de doorgaande ontwikkeling van het digitale domein in 2019 zal het patiënten portaal verder
in gebruik genomen worden en recent werd ook de BeterDichtbij app ziekenhuis-breed uitgerold.
2019 zal in het teken staan van nieuw- en verbouw van het ziekenhuis. Overlast voor de patiënt zal zo veel
mogelijk vermeden worden.
De Raad is wederom dankbaar voor de aangename en welwillende samenwerking met de RvB en alle
geledingen 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 2019 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.
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, mevrouw 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 2018 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
Dhr. C. van Bremen
Hellevoetsluis
Dhr. C. van Bremen trad in juni als nieuw lid toe tot de raad.
Dhr. Worst en Mw. Cuijpers waren per mei 2018 aftredend en herbenoembaar. Beiden werden benoemd voor
een 2e termijn.
De raad werd ondersteund door de ambtelijk secretaris mevrouw C.J den Eerzamen.

3.

Visie, doel en werkwijze

De cliëntenraad stelt zich ten doel om vanuit zijn adviesrol een actieve bijdrage te leveren aan de bevordering
van de kwaliteit van de zorg door de ontwikkelingen van Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis te beïnvloeden
vanuit de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
De cliëntenraad richt zich daarbij op die aspecten van de zorg die directe relevantie hebben voor de wijze
waarop cliënten de zorg ervaren en voor de bevordering van hun welbevinden.
De raad adviseert de raad van bestuur over allerlei onderwerpen waarmee cliënten te maken kunnen krijgen,
zoals veiligheid, hygiëne, voeding en bejegening. De cliëntenraad brengt naast gevraagde ook ongevraagde
adviezen uit.
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4.

Activiteiten in 2018

4.1
Vergaderingen
De cliëntenraad vergaderde acht keer volgens het vastgestelde vergaderschema. In zeven van deze
vergaderingen was dr. P.C. van der Velden voor overleg aanwezig namens de raad van bestuur. 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.
Leden van de raad van toezicht woonden een vergadering bij. Daarnaast werden diverse medewerkers van
het ziekenhuis uitgenodigd voor overleg over specifieke onderwerpen.
4.2
Overleg met de Raad van Bestuur
Zeven keer was dr. Van der Velden gedurende het eerste deel van de vergadering aanwezig. Met hem
besprak de raad verschillende calamiteiten en de daaruit voortvloeiende verbeterpunten. Daarnaast
informeerde hij de raad over actualiteiten en ontwikkelingen in het ziekenhuis. Gedurende het jaar kwamen
o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
 Het probleem van de griepperiode in het voorjaar van 2018. Doordat ouderen steeds langer thuis wonen
en enkele ziekenhuizen in de regio zijn gesloten, neemt de toeloop van patiënten tijdens een griepperiode
behoorlijk toe. Er is een speciale taskforce ingesteld om een en ander in goede banen te leiden.
 Het aantal keurmerken geeft een steeds groter wordende administratieve belasting voor ziekenhuizen,
zonder dat de kwaliteit van de zorg daardoor verbetert. De Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen
proberen landelijk aandacht voor dit onderwerp te krijgen.
 De aandachtpunten voortkomend uit de CQ meting (methodiek om klantenervaringen te meten) zijn
blijven liggen, vanwege de introductie van HIX (ziekenhuis breed automatiserings- en informatiesysteem),
die de gehele organisatie op zijn kop heeft gezet. In 2018 zal Het Van Weel-Bethesda niet meedoen met
de CQ meting en zich beperken tot zijn eigen patiënttevredenheidsonderzoek (PTO).
 De conclusies en aanbevelingen van de governance commissie, naar aanleiding van een zaak
aangespannen door een ex-lid van de raad van bestuur.
 Het streven om te komen tot een geheel rookvrij ziekenhuis. De cliëntenraad wil hierover graag
meedenken.
 Het Meerjarenbeleidsplan CuraMare 2018-2020 en het Jaarplan van Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis
2018.
 De nieuwe landelijke richtlijn Kwaliteitskader Spoedzorgketen kan een probleem geven voor SEH. Veel
kleiner ziekenhuizen komen door deze nieuwe eisen in de problemen.
 Er zijn ook nieuwe richtlijnen voor de bezetting van de IC afdelingen. Na uitvoerige discussie, onder
andere in de Tweede Kamer, zijn de richtlijnen zo aangepast dat kleinere ziekenhuizen er aan kunnen
voldoen, mits ze samenwerken met een groter ziekenhuis. Het Van Weel-Bethesda werkt al samen met
het Maasstad. Er wordt toegewerkt naar één IC afdeling verspreid over twee locaties.
 Er zijn positieve ontwikkelingen rondom Spijkenisse Medisch Centrum. Financieel gaat het goed. Er zijn
afspraken gemaakt met andere zorgaanbieders over het gebruik van het gebouw.
 De start van de bouwwerkzaamheden van het nieuwe centrale kantoor. Tijdens de bouwperiode zal er
een pendelbusje worden ingezet vanaf de grote parkeerplaats buiten het dorp.
 Ruimte in het budget is gebruikt om een extra cardioloog en een extra internist aan te nemen. De hoop is
dat de wachttijden omlaag gaan.
 Er is een externe projectleider aangetrokken voor het Project Qmentum. Dit is het NIAZ accreditatie
traject voor heel CuraMare.
 De onderhandelingen met de zorgverzekeraars (vooral CZ) over het volgende budgetjaar verlopen
moeizaam.


In juni maakte de raad kennis met mw. E. Hoogervorst. Zij is sinds begin van het jaar lid van de raad van
bestuur.

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 komt de heer Van Putten (K&V) de raad bijpraten over zaken aangaande Kwaliteit en Veiligheid.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
o Jaarplan Kwaliteit en Veiligheid
o Voorbereiding accreditatie CuraMare volgens NIAZ-Qmentum
o Patiënten participatie
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In april en in december is de heer Weststrate (Informatiemanager) aanwezig om een update te geven
over de implementatie van het zorgportaal als onderdeel van HIX en de Beter Dichtbij App. Twee leden
van de raad nemen deel in de klankbordgroep voor de inrichting van het zorgportaal (patiënten portaal).
Ook in april geeft de heer Verbrugge (manager EAD, Economische Administratieve Dienst) een duidelijke
toelichting op de begroting 2018 van het ziekenhuis. De raad vraagt hoe de extra inzet voor kwetsbare
ouderen is terug te zien in de begroting.
In juni is mevrouw Koedam (klachtenfunctionaris) aanwezig om het Jaarverslag 2017
Klachtenbehandeling toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het totaal aantal klachten is stabiel. Het
aantal klachten over relationele zaken neemt toe. Bijna alle klachten kunnen door de klachtenfunctionaris
worden afgehandeld. Er gaan relatief weinig klachten naar de klachtencommissie. De raad spreekt zijn
tevredenheid uit over de wijze waarop de klachten worden behandeld.
In september presenteert de heer Den Hartog (Business Unit manager) het plan ‘Huisvesting kliniek 20182020’. Het betreft een ingrijpende reorganisatie van huisvesting en personeel van de verpleegafdelingen
om tegemoet te komen aan de veranderde zorgvraag: veel meer acute opnames en kortere duur van de
opnames. De raad adviseert de heer Den Hartog tijdig een adviesaanvraag voor dit project in te dienen.
Ook in september geeft de heer Van Hasselt (voorzitter centrale meldingscommissie) nadere uitleg over
de jaarrapportage betreffende de calamiteitenonderzoeken. De CMC wil zich meer gaan richten op
trendanalyses om de achterliggende oorzaken van calamiteiten aan te kunnen pakken. De raad beaamt
de 3 trends die de CMC heeft geconstateerd:
o incidenten waarbij het protocol niet is gevolgd;
o incidenten waar de communicatie niet goed ging;
o incidenten waarbij uitslagen zijn gemist.
In november praat mevrouw De Ruiter, als nieuwe voorzitter van de VAR, ons bij over de activiteiten van
de Verpleegkundige Advies Raad. Verpleegkundigen van het VWB, het SMC en de ZVGO zijn
vertegenwoordigd in de VAR.
De vergadering in november wordt bijgewoond door de heren Deitmers en Van der Veer als toehoorders
namens de raad van toezicht. Mevrouw Verwijs van de RvT woont een gedeelte van de vergadering in
december bij.

4.4
Andere bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
 Twee leden van de raad hebben overleg gevoerd met de Werkgroep Kwetsbare Ouderen. Over en weer
was de vraag wat er van elkaar werd verwacht. Er waren geen duidelijke actiepunten.
 De secretaris woonde een bijeenkomst bij ter voorbereiding op de werving van nieuwe leden voor de raad
van toezicht. De raad heeft voorgesteld te streven naar minimaal één nieuw lid met binding met het
eiland.
De voorzitter woonde later de kennismakingsbijeenkomst met de voorgestelde nieuwe leden van de raad
van toezicht bij, waarna de raad positief adviseerde met een kanttekening.
 Op 20 september kregen de leden van de raad een uitgebreide rondleiding over de afdeling radiologie,
waar ruim de gelegenheid werd geboden om vragen te stellen. De raad heeft dit bezoek als zeer positief
ervaren.
 De openbare sessie met betrekking tot de maatschappelijke verantwoording van CuraMare werd ook door
enkele leden van de raad bijgewoond.
 Op 29 oktober 2018 zijn afvaardigingen van de Centrale Cliëntenraad ZVGO en de cliëntenraad VWB bij
elkaar geweest om te bespreken op welke onderwerpen de beide raden zouden kunnen samenwerken.
Kwetsbare ouderen is één van die onderwerpen. In 2019 zal verder overleg plaatsvinden.
 Enkele leden waren namens de raad op 1 november aanwezig op de bijeenkomst van de gezamenlijke
cliëntenraden in het Maasstad Ziekenhuis. Er is gesproken over de beleving van allochtone patiënten. Zij
uiten hun eventuele klachten op een andere manier dan de autochtone patiënten. Ook het onderwerp
kwetsbare ouderen / geriatrie kwam ter sprake middels een geriater die vertelde over haar
werkzaamheden.
4.5
Evaluatie eigen functioneren
In oktober kwam de cliëntenraad in informele setting aan de Brouwersdam 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 dr. Van der Velden, die voor het tweede deel
van de bijeenkomst was uitgenodigd.
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5.

Adviezen en belangrijke onderwerpen in 2018

5.1
Adviezen (gevraagd)
 De cliëntenraad heeft positief geadviseerd over de splitsing van de afdeling Zorgbemiddeling / Transfer en
de overgang van het Transferbureau van de Stichting ZVGO naar de Stichting VWB per 1 januari 2018.
 De raad adviseerde positief over de vervanging van het privacy regelement in verband met vernieuwde
regelgeving.
 Nieuwe bepalingen in de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht werden ook
voorzien van een positief advies van de raad.
 In aansluiting op bovenstaande adviseerde de raad ook positief over een wijziging van de statuten binnen
CuraMare opdat deze voldoen aan de Governancecode Zorg 2017.
 De voorgenomen benoeming van drie nieuwe leden van de raad van toezicht, inclusief een nieuwe
voorzitter, wordt door de cliëntenraad van een positief advies voorzien. Daarbij wordt de kanttekening
geplaatst dat de beoogde voorzitter een eigen adviesbureau heeft en dat de Governancecode zorgvuldig
in acht moet worden genomen.
5.2
Ongevraagde adviezen en overige correspondentie
 De cliëntenraad ondersteunt de wens van de ziekenhuisorganisatie om op termijn te komen tot een
geheel rookvrij ziekenhuis. De raad adviseert de raad van bestuur een plan op te stellen om dit doel te
realiseren. De huidige rookplek naast de hoofdingang ervaart de cliëntenraad als zeer onwenselijk. De
raad dringt er op aan een andere locatie voor deze rookplek te zoeken.
 In november nam de raad kennis van de uitslagen van de AD Ziekenhuis Top 100 van 2018. Met plaats
17 van de 44 streekziekenhuizen staat Het Van Weel-Bethesda nog in ‘het linker rijtje’. Het is jammer dat
op een aantal meetpunten slechter gescoord wordt dan vorig jaar (screening op bloedvergiftiging,
infecties bij heup- en knieprotheses). De raad vraagt hiervoor aandacht.
5.3
Belangrijke onderwerpen in 2018
Gedurende het jaar gaf de cliëntenraad speciale aandacht aan de drie speerpunten, die geformuleerd waren
in het jaarplan.
Kwetsbare ouderen.
Hoewel het onderwerp ‘kwetsbare ouderen’ ook speerpunt is in het beleid van het ziekenhuis, heeft de
cliëntenraad dit niet als zodanig ervaren gedurende het afgelopen jaar. Mogelijk is dit een gevolg van allerlei
andere zaken die spelen.
Een overleg met de Werkgroep Kwetsbare Ouderen resulteerde niet in duidelijke afspraken of actieplannen.
Het thema verdient meer aandacht in het nieuwe jaar.
Patiëntgerichtheid en patiënten participatie.
Tijdens de Week van de Gastvrijheid in februari hebben enkele leden van de raad de canvassen beoordeeld,
die door de verschillende afdelingen over het thema waren gemaakt. Het canvas van de afdeling fysiotherapie
werd al beste beoordeeld.
Twee leden van de raad nemen deel in de klankbordgroep voor de inrichting van het zorgportaal (patiënten
portaal).
De resultaten van het interne patiënt tevredenheidsonderzoek werden besproken; ze gaven geen aanleiding
tot specifieke verbeterpunten.
Een lid van de raad participeert in de werkgroep ‘Rookvrij ziekenhuis’.
Kwaliteit & veiligheid.
Kwaliteit en veiligheid bleef ook in 2018 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.
De jaarrapportage 2017 van de centrale meldingscommissie (CMC) werd besproken met de heer Van
Hasselt.
Een lid van de raad neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Stuurgroep Kwaliteit en
Veiligheid, zodat de raad goed en tijdig geïnformeerd wordt over nieuwe ontwikkelingen. Hij woonde ook een
voorbereidende bespreking bij over het accreditatie traject volgens het normenkader NIAZ – Qmentum.
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Polikliniek Hellevoetsluis

Polikliniek Brielle
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6.

Jaarplan 2019 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 bevat die onderwerpen waarmee de cliëntenraad zich in 2019 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.
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.
In het afgelopen jaar is eens te meer duidelijk geworden dat het voortbestaan van kleinere, regionale
ziekenhuizen geen vanzelfsprekendheid is. De cliëntenraad denkt met de ziekenhuisorganisatie mee hoe in te
spelen op de ontwikkelingen in de zorgsector, zonder daarbij patiëntgerichtheid, kwaliteit en veiligheid uit het
oog te verliezen.
Werkwijze
De cliëntenraad zal het voorgenomen beleid van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vanuit patiënten
perspectief volgen en voorzien van adviezen. Daarnaast zal de raad ook op eigen initiatief zaken aankaarten
die in het belang zijn van de patiënt.
In 2019 zijn acht reguliere vergaderingen gepland:
24 januari
11 juli
21 maart
19 september
25 april
21 november
6 juni
19 december
De meeste van deze vergaderingen beginnen met een overleg met het medisch lid van de raad van bestuur.
Naast eventuele adviesaanvragen worden actuele ontwikkelingen en een zogenaamd ‘incident van de maand’
besproken.
In de vergaderingen van dit jaar worden gesprekken gepland met:
 Een vertegenwoordiger van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid;
 De projectleider van de voorbereidende activiteiten in verband met het nieuwe NIAZ normenkader
Qmentum;
 Eén van de geriaters;
 De klachtenfunctionaris en de voorzitter van de klachtencommissie;
 De voorzitter van de centrale meldingscommissie voor incidenten;
 Een deskundige op het gebied van het EPD (elektronisch patiënten dossier) en het zorgportaal;
 Een medewerker van de nieuw- en verbouwprojecten;
Gedurende het jaar kan de cliëntenraad ook andere deskundigen van het ziekenhuis uitnodigen om een
toelichting te geven op actuele onderwerpen.
Gedurende het jaar zal er een overleg plaatsvinden met het stafbestuur en met een vertegenwoordiging van
de raad van toezicht.
Eén of twee keer per jaar ontmoeten de cliëntenraden van de vier ziekenhuizen in de coöperatie Zorg op Zuid
elkaar.
Met de centrale cliëntenraad van de ZVGO zullen we overleg voeren over gemeenschappelijke onderwerpen,
zoals kwetsbare ouderen en ketenzorg.
De verpleegkundige adviesraad (VAR) is een gesprekspartner over onderwerpen zoals kwaliteit van de zorg
en de reorganisatie van de afdelingen in het ziekenhuis.
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Tijdens een werkbezoek zullen één of meerdere afdelingen van het ziekenhuis worden bezocht om een beeld
te krijgen van de omstandigheden waaronder de patiënten worden ontvangen en verblijven.
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 en de ziekenhuiswereld. Zij bezoeken congressen en andere bijeenkomsten waar kennis kan
worden vergaard en uitgewisseld.
Om direct in contact te komen met de achterban zullen de leden van de raad patiënten bijeenkomsten
bijwonen. De raad zal meewerken aan de open dag in maart.
In 2019 zal de cliëntenraad de Paulina van Weel prijs voor de derde keer uitreiken. De prijs wordt, na een
voordrachtprocedure, toegekend aan de meest patiëntvriendelijke medewerker of afdeling van het ziekenhuis.
Speerpunten
De raad zal in 2019 speciale aandacht geven aan een aantal specifieke onderwerpen, de zogenaamde
speerpunten:
1. Kwetsbare ouderen.
Dit is een belangrijk onderwerp in het beleid van CuraMare. De raad zal het beleid en de invoering
daarvan nauwgezet volgen. De raad zal contact onderhouden met de Werkgroep Kwetsbare Ouderen.
2. Patiëntgerichtheid & patiënten participatie.
De cliëntenraad zal de ontwikkeling en het gebruik van het zorgportaal aanmoedigen, opdat patiënten
gemakkelijker zelf inzage krijgen in hun dossier en online afspraken kunnen maken.
De herinrichting en reorganisatie van de verpleegafdelingen zal de raad volgen vanuit het patiënten
perspectief.
Ook blijft de raad aandacht vragen voor dagelijks terugkerende 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.
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. De voorbereidingen op het nieuwe normenkader Qmentum zal de raad vanuit
cliëntenperspectief nauwlettend volgen.
Een afgevaardigde van de raad woont de vergaderingen van de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid bij.
4. Rookvrij ziekenhuis.
De raad is voorstander van een rookvrij ziekenhuis, inclusief het terrein. De raad zal meedenken in het
traject om dit te bereiken en een vertegenwoordiger van de raad zal de vergaderingen van de
projectgroep bijwonen.
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