De cliëntenraad denkt mee en adviseert
deze tekst door de titel]

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wil goede zorg bieden en het verblijf
voor de patiënt zo aangenaam mogelijk maken. Wat de cliëntenraad (CR)
doet en wat uw inbreng kan zijn, leest u in deze folder.
Waarom een Cliëntenraad?
In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is geregeld dat
cliënten meepraten over het beleid van het ziekenhuis. De CR behartigt de
belangen van alle cliënten van het ziekenhuis. Dit zijn patiënten, familieleden en
overige bezoekers. De CR denkt mee en adviseert over een optimale kwaliteit van
zorg- en dienstverlening, in het belang van onze cliënten.
Wie zitten er in de Cliëntenraad?
De CR is onafhankelijk en telt zeven leden, die woonachtig zijn in het
verzorgingsgebied van het ziekenhuis. De leden hebben verschillende
achtergronden en beschikken deels over specifieke kennis op het gebied van
kwaliteit van de zorg, patiëntveiligheid, gastvrijheid of financiën. Zij hebben
bijzondere belangstelling voor de zorgverlening en voelen zich nauw betrokken bij
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Sommige leden zijn zelf (ex-)patiënt van het
ziekenhuis, anderen kennen het ziekenhuis vanuit hun rol als familielid, bezoeker
of begeleider van patiënten.
Welke personen er momenteel zitting hebben in de CR, kunt u lezen op de
website van het ziekenhuis en op de informatieborden van de CR bij de ingangen
van het ziekenhuis en de poliklinieken.

Wat doet de Cliëntenraad?
De CR volgt op positief kritische wijze het beleid van het ziekenhuis en houdt
daarbij de belangen van de cliënten scherp in de gaten. We overleggen op
regelmatige basis met de Raad van Bestuur en geven, gevraagd en ongevraagd,
advies over diverse zaken die van belang zijn voor de cliënten. Daarnaast doen
we voorstellen voor verbetering en kunnen we, indien nodig, ook zelf een
onderzoek instellen.
De raad houdt zich onder andere bezig met de kwaliteit van de zorg,
patiëntveiligheid, zorg voor kwetsbare ouderen, gezondheid en hygiëne,
voedingsaangelegenheden en bouwactiviteiten.
In voorkomende gevallen adviseren we de Raad van Bestuur over voorgenomen
besluiten over interne aangelegenheden, samenwerking met andere instellingen,
fusie of uitbreiding van activiteiten.
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Werkwijze Cliëntenraad
Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van wat er speelt, hebben we
regelmatig contact met medewerkers van het ziekenhuis. Zij informeren ons over
ontwikkelingen die op hun afdelingen spelen of over voorgenomen beleidsplannen
op het gebied van de patiëntenzorg. Daarnaast ontvangen we als CR veel extra
informatie die ons helpt om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. We
onderhouden contact met andere cliëntenraden en wonen in- en externe
bijeenkomsten bij. Zo blijven we goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Jaarverslag
De CR rapporteert jaarlijks over zijn werkzaamheden van het afgelopen jaar en
zijn plannen en speerpunten voor het komende jaar. Het meeste recente
jaarverslag kunt u vinden op de website van het ziekenhuis.

Contact met U
Ons werk doen wij voor alle cliënten van het ziekenhuis. Een goed contact met
onze achterban is daarom heel belangrijk. We horen graag hoe u de zorg- en
dienstverlening in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ervaart en welke zaken van
belang zijn om verder op te pakken.
Heeft u een vraag, advies of opmerking waardoor de zorg in ons ziekenhuis kan
verbeteren? Laat uw stem dan horen en neem contact met de CR op.
U kunt ons als volgt bereiken:
Cliëntenraad, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
T
E
I

0187-607362
clientenraad@vanweelbethesda.nl
www.vanweelbethesda.nl

Geen klachtenbemiddeling
Klachtenbemiddeling hoort niet bij de taken van de CR. Heeft u toch een klacht?
Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis (0187) 607642 of 06 53581740.
Voor meer informatie kunt u de website www.vanweelbethesda.nl raadplegen of
een folder en klachtenformulier opvragen bij de afdeling of het Patiënten Service
Bureau.
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