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Verandering van inzichten
Als u aan een jaarverslag denkt, verwacht u logischerwijs een terugblik over het afgelopen jaar. In dit verslag geven wij
naast een korte terugblik ook aan hoe wij onze rol als Cliëntenraad in de toekomst tot uitdrukking willen laten komen.

Terugblik
In 2013 zijn er in de samenstelling van de Cliëntenraad (CR) van SJG Weert diverse mutaties geweest. Veranderingen in
bestuurssamenstelling brengen bijna automatisch ook altijd veranderingen van inzicht met zich mee, waar niet mee is
gezegd dat daarmee ook alles moet en gaat veranderen. Terugkijkend op 2013 vallen in ieder geval een aantal zaken
op. De doorvertaling van landelijke politieke besluitvorming waardoor ziekenhuizen gedwongen worden om extra
kritisch naar hun bedrijfsvoering te kijken alsmede de manier waarop de CR in het belang van de klant bijdragen en/of
initiatieven kan nemen.
De CR heeft er nadrukkelijk voor gekozen om pro-actief te zijn. Op deze manier kan de CR een extra dimensie toevoegen
aan alle invalshoeken die onder andere in de diverse beleidsdiscussies een rol kunnen gaan spelen. Dat is het afgelopen
jaar ten aanzien van een aantal zaken goed naar voren gekomen. In dit jaarverslag treft u daarvan voorbeelden aan
zoals de rol van de CR ten aanzien van ouderenzorg, kwaliteit maar ook in relatie tot het overleg met de bestuurder.
Wij hopen dat u net zo veel plezier heeft
in het lezen van dit jaarverslag als wij
in het samenstellen ervan.

Jacques Bouten,
Voorzitter Cliëntenraad SJG Weert

Emile Gieben,
Vice voorzitter Cliëntenraad SJG

Doelstelling en Visie
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die zich wenden tot SJG Weert voor hun ziekenhuiszorg, dit alles binnen de kaders van de doelstellingen van het ziekenhuis. De raad overlegt daarover met de directie en denkt
mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Cliënten zijn alle mensen die te maken hebben of krijgen met het
SJG Weert: (potentiële) patiënten, familie/begeleiders en bezoekers. De Wet op Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
(WMCZ) stelt de CR in de gelegenheid om de algemeen directeur (gesprekspartner van de CR) gevraagd en ongevraagd te
adviseren. De voorwaarden om hieraan te voldoen staan beschreven in een Samenwerkingsovereenkomst. Ook zijn de
rechten, plichten en bevoegdheden van de directie en CR in deze overeenkomst opgenomen. De doelstellingen en werkwijze
van de CR staan beschreven in het Huishoudelijk reglement.

Vergaderingen
De CR heeft in 2013 iedere maand vergaderd. Voorafgaand aan iedere vergadering stelt het dagelijks bestuur (DB) van de CR
samen met de ambtelijk secretaris de agenda samen. Eénmaal in de twee maanden heeft het DB een overleg met de directie
waarin actuele zaken worden besproken. De algemeen directeur is de belangrijkste gesprekspartner voor de CR in het
ziekenhuis. Naast de algemeen directeur nodigt de CR regelmatig gastsprekers uit om een onderwerp toe te komen lichten.

Behandelde onderwerpen
Naast het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen (zie bladzijde 3) heeft de Cliëntenraad zich in 2013 met de volgende
onderwerpen bezig gehouden:
Financieel jaarverslag CR 2012, jaarverslag CR 2012, werkplan en communicatieplan 2012 en 2013, begroting CR 2013,
diverse patiëntervaringen, privacyreglement SJG, vacatures CR, EPD (elektronisch patiëntendossier), begroting SJG 2013,
ontwikkelingen in de zorg, enquetes SEH, Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan 2012-2015, Meerjaren Medisch Beleidsplan,
integratie HAP (huisartsenpost) en SEH (spoedeisende hulp), overdracht voorzitterschap CR
en de speerpunten.
De CR heeft in 2013 gesproken met de volgende personen:
projectleider ouderenzorg - inzake het speerpunt van het ziekenhuis “ouderenzorg”, projectleider EPD - inzake implementatie EPD, medewerkers afd. communicatie - inzake CR en communicatie, kennismaking manager bedrijfsvoering,
twee leden Raad van Toezicht - inzake algemene interesse, geriater - inzake senior vriendelijk ziekenhuis, algemeen
directeur - inzake beleid SJG Weert.
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Speerpunten 2013
Zoals benoemd heeft de CR, buiten het wettelijk kader een diversiteit aan onderwerpen waarmee de CR te maken krijgt.
Daarnaast benoemt de CR ieder jaar speerpunten. Dit zijn onderwerpen waar de CR extra aandacht aan besteedt en passen
ze binnen de doelstellingen van de organisatie danwel de wens van de achterban. Voor 2013 waren dit de volgende punten:

Terugdringen wachttijden bij wachtkamers bij polikliniek
Hygiëne en veiligheid
Ouderenzorg
De speerpunten worden vast geagendeerd en besproken in de maandelijkse vergadering. Per onderwerp is er minstens één
cliëntenraadslid dat zich met het speerpunt bezig houdt. Dit resulteert in gesprekken met medewerkers, management en
Raad van Bestuur. Soms wordt er een bijeenkomst belegd om het onderwerp met de voltallige CR en een deskundige te
bespreken. De Cliëntenraad ziet scherp toe op naleving, feedback en evalueert de resultaten.

Ouderenzorg

Elly Gubbels-Stappers
Ouderenzorg

Ook in 2013 was ouderenzorg weer het speerpunt van de CR én dus van het SJG. En met succes! SJG
Weert behaalde op 30 september 2013 het landelijk keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’. Dit
keurmerk wordt verleend aan ziekenhuizen die zorgprocessen, beleid en fysieke omgeving afstemmen op ouderen in een zeer kwetsbare positie. Naast interviews, een focusgroep en een vragenlijst
hebben Seniorscouts de ziekenhuizen bezocht. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk
moest SJG Weert voldoen aan een aantal kwaliteitsaspecten waarbij organisatie van zorg, de
inrichting en toegankelijkheid afgestemd was op ouderen. Nog niet alle aspecten zijn behaald maar
in de loop van 2013 en 2014 is en wordt hier hard aan gewerkt. Dat willen wij ook want in 2015 vindt
opnieuw een audit plaats en de criteria zullen zeker worden aangescherpt. De CR volgt de ontwikkelingen op de voet door zich enerzijds te laten informeren door het landelijk project van de ouderenbonden, maar ook door regelmatig in dialoog te gaan met de initiatiefnemers en uitvoerders van
het speerpunt ouderenzorg in SJG Weert. De CR is en wordt ook steeds gevraagd een reactie te geven
op een artikel in de Impuls of de Gezondheidskrant als het gaat om ontwikkelingen in de aanpak
van ouderenzorg in SJG Weert.

Daarnaast worden we uitgenodigd bij ouderenbonden om informatie te geven en te luisteren naar de reacties van de ‘gebruikers’
van SJG Weert. Voor de CR een belangrijke graadmeter. SJG Weert legt de lat hoog en dat betekent dat er hard gewerkt wordt aan
een goede ‘opvang’ voor ouderen in SJG Weert. Hiermee kan SJG Weert ook in de nabije toekomst kwaliteit van zorg leveren voor
de doelgroep die het meest gebruik zal maken van ziekenhuiszorg. De CR onderschrijft dit. Ook wij zien en vinden dat SJG Weert
zich hierdoor kan profileren.

De geleverde zorg aan klanten moet aansluiten
bij de behoefte van de klanten en voldoen aan
alle kwaliteit- en veiligheidseisen.

Hygiëne en veiligheid

Ooit zei een ziekenhuishygiëniste: “Je kunt me zien als de luis in de pels van het ziekenhuis.”
Ook in 2013 ging deze uitspraak op voor SJG Weert. Dat concludeer ik uit de gesprekken die ik in
het kader van ons speerpunt “Hygiëne en Veiligheid” voerde met de deskundigen infectiepreventie,
het hoofd kwaliteit en veiligheid en de directiesecretaris.
Op het gebied van veiligheid bleek het Hoofd Beveiliging en Bewaking/BHV nog even enthousiast
als het jaar ervoor; het voorkomen van rampen voor patiënten en medewerkers stond hoog in het
vaandel.
Door alle gesprekken liep als rode draad het streven naar meer bewustwording bij alle medewerkers van SJG Weert. Hieruit maak ik op, dat dit steeds beter gaat; maar we zijn er nog niet. En dus
gaan we in 2014 vrolijk verder met onze vinger aan de pols. Het speerpunt heeft een nieuwe naam
gekregen: Continuïteit van basiszorg. Dit sluit mooi aan bij het besluit en streven van de directie
om van SJG Weert een voortreffelijk basisziekenhuis te maken.
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Henriët Reuter-Stege
Hygiëne en veiligheid

Adviezen 2013
Vanuit zowel het Wettelijk kader (Wet op Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) als eigen onderzoek, brengt de CR
gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie. Bijgaand een opsomming van alle gevraagde en ongevraagde adviezen
die de CR in 2013 heeft afgegeven, al of niet met extra toelichting.
Diverse (her)benoemingen leden klachtencie positief geadviseerd
Meerjaren Medisch Beleidsplan 2012-2015 “kiezen voor kwaliteit en klantgerichtheid” De CR is er zeer mee ingenomen
dat de Vereniging Medische Staf investeert in het verbeteren van de kwaliteit en de patiëntgerichtheid van de medisch
specialisten in de zorg. Ouderenzorg staat ook hoog op de agenda. Tevens staat de CR achter de beslissing van het stafbestuur en de directie om samen te gaan kijken naar de verbetering van de samenwerking c.q. opheffing van knelpunten tussen
het vakgroepmanagement en het ziekenhuismanagement om dit door middel van het optimaliseren van processen. De CR
adviseert om het bewaken van het beleidsplan op te nemen in het stuk, evenals de eventuele tussenstappen (jaarplannen).
Daarnaast geeft de CR aan dat “kiezen voor kwaliteit en klantgerichtheid” items zijn die zwaar wegen binnen de CR. Het
beleidsplan had aan kracht gewonnen indien de CR zich hieraan had kunnen conformeren. Echter hiervoor is de CR niet in de
gelegenheid gesteld.
Begroting 2013 SJG Weert positief geadviseerd
Ongevraagd advies implementatie EPD De CR wordt door de projectleider van het EPD traject geïnformeerd en is zeer
vergenoegd om de voortgang en de accuratesse van het implementeren van het EPD te mogen waarnemen. De CR schrijft
een (ongevraagd) advies waarin aandacht wordt gevraagd voor de privacy van cliënten, informatieverstrekking aan cliënten
omtrent de invoering van het EPD en beheersing van kosten.
Beïndiging patiëntenbibliotheek positief geadviseerd
Advies ontvlechting maatschap RcGGZ Gezien de zorgelijke financiële situatie en de situatie rondom de kwaliteit van
dienstverlening en bedrijfsvoering, en de consequenties hiervan voor SJG Weert als maat, herkent de CR de noodzaak om zich
als maat terug te trekken.
Beïndiging patiëntenbibliotheek positief geadviseerd
Voordracht CR klachtencie De Cliëntenraad maakt gebruik van het recht van voordracht van een kandidaat voor de klachtencommissie.
Ongevraagd advies continuïteit organisatie Naar aanleiding van diverse (financiële) verslagen geeft de CR een ongevraagd
advies. Door de volume-afname en de ontvlechting van het RcGGZ is SJG Weert genoodzaakt om door middel van goed
management, beperkingen en een vacaturestop een en ander in balans te brengen. De CR staat hier achter, echter adviseert
om op korte termijn onderzoek te initiëren dat aantoont waar de knelpunten zitten met betrekking tot de terugloop van
cliënten, zodat acties hiervoor uitgezet kunnen worden.
Medisch-etisch kader voor SJG Weert positief advies
Problematiek poli oogheelkunde Naar aanleiding van het vertrek van twee specialisten is het spanningsveld op de poli
oogheelkunde toegenomen. Cliënten zijn onvoldoende geïnformeerd over de voortgang van de zorg. Het is beperkt mogelijk om adequaat in te spelen op (onverwacht) vertrek van specialisten. Echter de manier waarop cliënten worden geïnformeerd wel degelijk. En als deze communicatie het verlies of behoud van een (potentiële) cliënt inhoudt is dat voldoende
reden om een uniforme procedure op te stellen die cliënten gepast informeert en die ziekenhuisbreed ingezet kan worden.
De CR adviseert dan ook om een procedure op te stellen die ingezet kan worden bij het vertrek van een specialist.
Privacyreglement SJG De CR heeft enkele aanvullingen op het privacyregelement van SJG Weert (cliënten) die aansluiten op
de nieuwe digitale wegen die bewandeld gaan worden (EPD) en adviseert tevens om het “aangepaste” privacyreglement
beschikbaar te stellen voor cliënten door deze op de website te plaatsen.
Ongevraagd advies actief beleid met betrekking tot Zorgkaart Nederland
Jaarverslag 2012 Mediweert

De cliëntenraad heeft met SJG Weert goede afspraken gemaakt over het monitoren van de
financiële en productiecijfers. Deze samenwerking zal ertoe leiden dat het reilen en zeilen van
het ziekenhuis nog transparanter wordt dan het al was. De samenwerking zal in 2014 verder
ontwikkeld worden.
De cliëntenraad is bijzonder geïnteresseerd in de continuïteit van het ziekenhuis en is ook
positief gestemd over de genomen stappen die ervoor moeten zorgen dat SJG niet in de gevarenzone geraakt. De Cliëntenraad blijft de ontwikkelingen volgen ten einde de kwaliteit voor
de patiënt te blijven waarborgen.

Maurice van Eijsden
Financiën
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Communicatie achterban
De CR kan alleen goed functioneren als er voldoende steun,
informatie en medewerking is van alle betrokken partijen,
zowel binnen als buiten het ziekenhuis. De CR heeft de
ervaring dat mensen graag bereid zijn om mee te werken. De
CR onderhoudt goede contacten met diverse cliëntenraden
(binnen en buiten de regio), ouderenbonden en patiëntenverenigingen.

Publicaties:
De CR wordt circa twee keer per jaar geïnterviewd voor
een artikel in de Gezondheidskrant. De Gezondheidskrant
wordt twee keer per jaar verspreid in de Regio Weert, de
gemeente Cranendonck en een stukje in België. Ook
verschijnt de CR in elke editie van het personeelsblad van
SJG Weert met een zelf geschreven artikel.

De CR wil graag weten wat er onder de mensen in de regio
leeft inzake de zorg en heeft op verschillende manieren
contact met de achterban.

Social media:
Website:
De CR heeft een eigen gedeelte op de website van SJG
Weert.
Hier vindt men informatie over de CR, de agenda van de
vergaderingen, nieuwsitems en contactgegevens. Ook het
jaarverslag en het jaarplan zijn hier terug te vinden. Ook
brengt de CR ieder kwartaal een poll uit. Mensen hebben
de mogelijkheid om feedback te geven via het emailadres
van de CR.

Folder:
De CR heeft een folder die in de centrale hal van het ziekenhuis
staat. Op de achterkant van deze folder is er ruimte voor
cliënten om opmerkingen te plaatsen. Deze kunnen gedeponeerd worden in de brievenbus van de Cliëntenraad die ook in
de centrale hal staat. Iedere reactie wordt behandeld in de CR
vergadering. De afzender wordt hiervan op de hoogte
gebracht.
Rechtstreeks contact:
- De CR is vertegenwoordigd bij de open dag van het
ziekenhuis d.m.v. een eigen stand
- De CR volgt diverse workshops en bijeenkomsten die
aansluiten bij de zaken die spelen
- De CR geeft presentaties bij diverse informatiebijeekomsten
- Ieder kwartaal gaat de CR op bezoek bij een afdeling in
het ziekenhuis. Meestal vindt er een interview plaats met
de leidinggevende en een medewerker van de afdeling of
poli en krijgt de CR een rondleiding op de afdeling. Het
bezoek heeft een informeel karakter maar is voor de CR
een belangrijk middel om een kijkje achter de schermen
te nemen en zo ook binding met de medewerkers te
krijgen.

Twitter:
De CR heeft een twitteraccount. De achterban wordt
hiermee geïnformeerd over alle zaken die met gezondheidszorg te maken hebben.

“U bent onze ogen en
oren, wij zijn uw stem”

Ons motto “In dit ziekenhuis bent u onze ogen en oren, wij zijn uw stem” verwijst naar ons
belangrijkste doel: De CR wil graag een vertaalslag maken tussen wat er onder patiënten en
bezoekers van het ziekenhuis leeft en welke weg het ziekenhuis op gaat.
Wij willen graag in contact komen met gebruikers van het SJG om hun meningen en ideeën
te horen. Wij hebben o.a. een prominente plek op de website van SJG Weert, zijn op Twitter, u
vindt een folder van de CR in de ontvangsthal en u kunt ons volgen via de Klankbordgroep.
Maar u treft ons ook met een stand aan tijdens open dagen, wij gaan op verzoek op bezoek
bij bijvoorbeeld ouderengroepen of belangenverenigingen en onderhouden contacten met
andere Cliëntenraden.

Maria Kursten
PR en voorlichting

En last but not least kunt u ons gemakkelijk bereiken; telefonisch, via de mail of schriftelijk
door gebruik te maken van het gratis antwoordnummer of uw brief te deponeren in de
brievenbus van de Cliëntenraad in de centrale hal van het ziekenhuis.

Kortom wij doen ons werk voor en namens u!!!
U kunt ons ook volgen via twitter. https://twitter.com/#!/search/
users/SJGWeertCR.
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Leden Cliëntenraad 2013 en 2014
In 2013 hebben er enkele belangrijke wijzigingen plaatsgevonden binnen de samenstelling van de Cliëntenraad.
Afscheid

Na acht jaar lid te zijn van de Cliëntenraad, waarvan de laatste vier als voorzitter, is de zittingstermijn van Ger Joosten afgelopen en heeft hij
afscheid genomen van de CR. Hij heeft zijn taak
met gedrevenheid en een open en kritische blik
uitgevoerd.

Antoine Huijben heeft na een zittingstermijn
van vier jaar afscheid genomen van de CR. De
CR dankt Antoine voor zijn inzet en expertise,
met name voor zijn werkzaamheden voor de
DKG (digitale klankbordgroep), die door zijn
inzet vorm heeft gekregen.

De CR dankt beide heren voor hun bijdrage aan de verdere professionalisering van de Cliëntenraad.
Nieuwe leden
Met het vertrek van Ger Joosten en Antoine Huijben kwamen er twee vacatures binnen de CR vrij. Na een sollicitatieperiode
zijn er twee kandidaten benoemd. Jacques Bouten is per 1 juli 2013 benoemd tot voorzitter van de CR. Tevens is per 1 juli
Maurice van Eijsden benoemd als lid van de CR. Beide heren zijn een uitstekende aanvulling op de samenstelling van de CR.
Samenstelling Cliëntenraad per 1 januari 2014
Jacques Bouten,
voorzitter
contacten directie,
financiële en
juridische aspecten, algemene
zaken
Henk Elzenaar,
lid
automatisering,
ICT en EPD
(Henk is per 1
januari 2014
benoemd als lid)

Emile Gieben,
vice voorzitter
contacten directie,
financiële en
juridische aspecten, algemene
zaken

Henriët ReuterStege, lid
kwaliteit en
veiligheid,
kinderen en
jongeren tot 18
jaar

Maria
Kursten,
lid
PR, communicatie en
voorlichting

Maurice van
Eijsden,
lid
planning en
control, financien

Elly GubbelsStappers,
lid
terugdringen
wachttijden
wachtkamers,
ouderenzorg

Ambtelijke ondersteuning
’
De cliëntenraad wordt ondersteund door Marieke Loijen, ambtelijk secretaris. Zij heeft een onafhankelijke positie
binnen het ziekenhuis. Zij voert voor zowel de Cliëntenraad, als de Ondernemingsraad werkzaamheden uit op
secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied zodanig dat de Raad binnen door hen opgestelde en wettelijke (WMCZ) kaders optimaal wordt ondersteund. Zij verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid
van de voorzitter van de raad.

Vooruitblik 2014
In een continue veranderende omgeving is en blijft het belangrijk om te investeren in de toekomst. Nu kan niemand de
toekomst voorspellen - sommigen denken dit echter wel te kunnen - maar een aantal zaken zijn wel duidelijk. De
vergrijzing, het leveren van kwalitatieve zorg tegen zo laag mogelijke kosten en voortschrijdende technologische
ontwikkelingen zijn in ieder geval aan te duiden als die ontwikkelingen die zich structureel blijven aandienen. Het is de
overtuiging van de CR dat deze ontwikkelingen onze klanten rechtstreeks (gaan) raken . Daarom hebben we er voor
gekozen om het belang voor de klant voorop te stellen zonder de belangen van SJG uit het oog te verliezen. Die twee
kunnen namelijk niet zonder elkaar. Klanten zijn inmiddels gebaat bij het goed functioneren van de ziekenhuisorganisatie. Om die reden heeft de CR een jaarplan 2014 opgesteld wat in lijn ligt met het Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan
2012-2015. De CR heeft vier speerpunten benoemd, te weten: continuiteit van de basiszorg, communicatie met de
klanten (achterban), ouderenzorg en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (deze regelt de status; en
daarmee aangeeft wat de rechten en plichten van de CR zijn). Het jaarplan 2014 van de CR kunt u terugvinden op de
website van SJG Weert of opvragen bij onze ambtelijk secretaris.

Jacques Bouten,
Voorzitter Cliëntenraad
Mochten er na het lezen van het jaarverslag 2013 nog vragen overblijven dan is de CR via post (antwoordnummer 1073, 6000 VB Weert), e-mail clientenraad@sjgweert.nl,
telefonisch 572400 altijd bereid om nadere uitleg te geven. Jaarverslag 2013 CR is een uitgave van de Cliëntenraadraad, samenstelling en eindredactie Marieke Loijen en
Cliëntenraad SJG Weert, vormgeving en fotografie Marieke Loijen, drukwerk Drukkerij Maes Weert
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