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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Cliëntenraad CuraMare Thuiszorg en CuraMare Behandeling.
Ook in 2017 werd de Cliëntenraad (CR) met een aantal veranderingen geconfronteerd. De
interimmanager CuraMare Thuiszorg Carolien Heupers heeft in augustus/september haar taken aan
André Meeder overgedragen.
Ook in het behalen van het Gouden PREZO Keurmerk van de Thuiszorg heeft de CR haar rol
gespeeld. Op andere gebieden heeft de CR in een aantal nieuwe beleidsplannen geparticipeerd, haar
stem laten horen of er kennis van genomen: sleutelbeleid, elektronisch cliëntendossier, cliëntenportaal,
omgang dementie, klachtenregeling, de verbetermeter, borging medicatie, ketenzorg, Deltaplan
personeelsinzet, Domotica, folder CuraMare Thuiszorg, jaarrekening, personeelsverzuim, project
Waardigheid & Trots en taskforce Ziekteverzuim. Daarnaast is er op een viertal klachten van
cliënten/bewoners actie ondernomen. Ook dit jaar hebben de begroting, kwartaal- en jaarcijfers veel
aandacht gekregen.
Samenstelling en werkwijze van de Cliëntenraad in 2017
De achterban van de CR zijn in principe alle cliënten die van CuraMare Thuishulp of CuraMare
Behandeling op enigerlei wijze zorg ontvangen. Omdat cliënten vanwege een aantal redenen veelal
niet bij machte zijn om zelf zitting te nemen in de CR, kunnen zij zich door een directe
vertegenwoordiger of mantelzorger laten vertegenwoordigen in de raad. De huidige leden zijn directe
familieleden van (ex) cliënten of leden met affiniteit met de zorg en competenties op een bepaald
vakgebied en woonachtig in het verzorgingsgebied.
Een van de belangrijkste punten vanaf de oprichting (2014) van de CR is dat de bezetting een ware
afspiegeling van het werkgebied van CuraMare Thuiszorg en CuraMare Behandeling vormt. Gezien de
veranderingen in het werkveld en de complexiteit in de snel veranderende zorgwereld is gekozen voor
een andere vorm van belangenbehartiging; meer competenties en kennis in de diverse werkvelden.
Daar cliënten die zelfstandig wonen een zeer gefragmenteerde groep vormen die minder makkelijk
haar stem kan laten horen, wordt via het bijwonen van het reguliere teamoverleg Zorghulp en
Behandeling & Wijkverpleging een vinger aan de pols gehouden,
De CR bestond in 2017 uit vijf leden: voorzitter IJsbrand Plokker, secretaris Kees Groen, leden Janny
Korteweg, Piet Platteeuw en Wim Bruggeman. Er vonden een tweetal mutaties plaats. Peter
Dijkxhoorn (Hellevoetsluis) heeft de gelederen versterkt en Piet Platteeuw heeft van de CR afscheid
genomen. Secretaresse Esther van den Berg-van Seters verzorgt sinds maart 2017 de notulen en
ondersteunt het secretariaatswerk.
Het overleg van de CR in 2017 vond plaats met de manager(s) CuraMare Thuishulp mevr. Tea Both/
Carolien Heupers en de manager CuraMare Behandeling André Meeder. De vergadercyclus kent 11
bijeenkomsten per jaar en vindt plaats op de eerste donderdag van elke maand met uitzondering van de
maand augustus. Bij elke vergadering wordt een verantwoordelijk medewerkster (-er) uitgenodigd om
een korte uiteenzetting te even over zijn of haar rol binnen de organisatie.
Getrapte vertegenwoordiging
Iedere CuraMare zorglocatie, als ook Thuiszorg en Behandeling, allen onderdeel van de stichting Zorg
en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO), kent een CR. Overkoepelend aan deze cliëntenraden
staat een Centrale Cliëntenraad (CCR). Daarin zijn alle decentrale cliëntenraden met twee leden
vertegenwoordigd. De CCR houdt 11x per jaar een vergadering om de overstijgende problemen van de
diverse cliëntenraden te bespreken, voorstellen aan te dragen, adviesrecht op tal van onderwerpen
aangaande het staande beleid van de CuraMare organisatie uit te oefenen en de onderwerpen te
agenderen. Deze onderwerpen en adviezen worden in de overlegvergadering met de Raad van Bestuur
ter tafel te gebracht, toegelicht en besproken.

Doelstelling
De CR is een medezeggenschapsorgaan dat valt onder de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (WMCZ). In deze wet zijn een aantal bevoegdheden omschreven die direct met
cliënten en hun leefomgeving te maken hebben. Daarin staat onder meer dat de CR meepraat over het
beleid en het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefenen bij de
leiding van de arbeid in de instelling CuraMare Thuiszorg en CuraMare Behandeling. De CR heeft in
2017 conform genoemde wet van haar adviesrecht gebruik gemaakt bij de instemming met de
organisatiestructuur Behandeling & Wijkverpleging en de Thuishulp.
De stem van de cliënten
Het doel van de CR is om voor de gemeenschappelijke belangen van alle Thuiszorg- en
Behandeldienst cliënten op te komen. Dat is nodig, want de zorg is volop in beweging. Bij dit alles is
het laten horen van de stem van de cliënt of zijn vertegenwoordiger in alle overlegorganen belangrijk.
De CR geeft gevraagd en ongevraagd over een breed scala aan onderwerpen advies aan het
verantwoordelijke management. Naast een aantal vaste punten worden advisering op bestaand beleid,
gesignaleerde problemen of het aan de orde stellen van fricties in de dagelijkse gang van zaken, het
lichamelijk en mentaal welbevinden van de cliënt, voeding, veiligheid rondom de medicatie en de
externe veranderingen in de zorg besproken en wat dit gaat betekenen voor de cliënten. Ook andere
zaken die voor de cliënten van belang zijn, worden geagendeerd.
Aandachtsgebieden 2017
De CR is vanaf het allereerste begin geconfronteerd met de bezuinigingen die momenteel plaats
vinden in het zorglandschap: de Thuishulp en Wijkverpleging.
CuraMare Thuiszorg heeft in samenwerking met de Gemeente Goeree-Overflakkee deze
bezuinigingen zoveel mogelijk naar behoren gestroomlijnd. Om de bezuinigingen in toegekende uren
enigszins te compenseren, zijn afspraken gemaakt, dat cliënten tegen betaling van € 5,- p/u, twee uur
per week HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage) kunnen inkopen. De cliënten van Thuiszorg hebben
door de gegeven extra aandacht, in tegenstelling tot veel andere gemeentes, van het maximaal
beschikbaar gestelde extra HHT-budget gebruik gemaakt. Het is de bedoeling om in 2019 deze
voorziening niet meer te continueren.
Dit beleid staat haaks op het streven van de Overheid en zorgverzekeraars om de cliënt zo lang
mogelijk in zijn thuisomgeving te laten blijven. Naast de Thuiszorg vergt dat ook een beroep op
verwanten en de naaste omgeving. De eventuele afschaffing van deze voorziening in 2019 zal zeker
van invloed zijn op de Thuishulp.
Bij CuraMare Behandeling lag de prioriteit van het beleid vooral op de medicatieveiligheid, de afbouw
van (overbodige) psychofarmaca, het aantrekken van artsen ouderengeneeskunde, de transmurale
zorgbrug, zorgbemiddeling, zorghotel en intern overleg hadden volop de aandacht.
Bij alle genoemde aandachtsgebieden staat voor de CR de cliënt hierin centraal.
Klachten
Afgelopen jaar zijn vier klachten van cliënten/bewoners bij de CR gemeld. Het betrof twee klachten
van cliënten. Een klacht bij Medisch Centrum Brielle bleek achteraf door iemand buiten de organisatie
te zijn veroorzaakt en niet door het handelen van een CuraMare medewerker. Een andere klacht betrof
het veelvuldig verhuizen van een cliënt van en naar de diverse zorghotels. Met deze cliënt heeft een
goede evaluatie plaatsgevonden. Twee klachten van bewoners Ebbe & Vloed betroffen de
fietsenstalling, tuin, sloten galerijdeuren.

Aandachtspunten 2018
De CR hoopt haar taak als vertegenwoordiger van de cliënten van Thuiszorg en Behandeling ook in
het jaar 2018 met verve te kunnen uitvoeren. De speerpunten zijn een aantal zaken die momenteel al
lopende zijn: de begroting, kwartaal- en jaarcijfers, de veranderingen in de thuiszorgorganisatie, de
kwaliteit van de dienstverlening, de betrokkenheid van de cliënten en de vertegenwoordiger(s) van de
cliënten bij het Zorg Leefplan (ZLP), domotica, de inzet van welzijnscoaches bij de dagbesteding voor
cliënten Thuiszorg en het reilen en zeilen bij Behandeling & Wijkverpleging en Thuishulp in zijn
algemeenheid.
Met uw opmerkingen en suggesties kunnen we problemen signaleren en oplossen en de kwaliteit van
de zorg nog meer verbeteren.
Contact
U kunt de Cliëntenraad CuraMare Thuiszorg en CuraMare Behandeling bereiken via het ambtelijk
secretariaat.
Het postadres:
Cliëntenraad Thuiszorg & Behandeling
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
E-mail:
CRThuiszorgBehandeling@curamare.nl

Namens de leden van de cliëntenraad CuraMare Thuiszorg en CuraMare Behandeling.
IJsbrand Plokker, voorzitter.

