Jaarverslag 2015
Cliëntenraad

2015 ...... een jaar
vol met activiteiten!
Zoals de aanhef van dit voorwoord al aangeeft heeft de Cliëntenraad (CR) zich het afgelopen jaar met veel zaken bezig
gehouden. Het accent van alle acties lag op het leveren van
bijdragen voor verbeteringen van diverse bedrijfsprocessen die de
patiënten kunnen raken en het adviseren op de diverse beleidsvoornemens van de directie. Daarnaast heeft de CR er nadrukkelijk voor gekozen om zowel intern als extern, door middel van
presentaties, aan te geven waar zij mee bezig is. Op deze manier,
weliswaar binnen de bevoegdheden die er zijn, wil de CR de
betrokkenheid, van voor hun relevante partijen zoals met name
de (potentiële) patiënten, vergroten.
Zo heeft de CR in februari 2015 een presentatie verzorgd voor
senioren in Baexem. Dit niet alleen om hen te informeren maar
ook om respons te verkrijgen. Iedere bijeenkomst levert dan ook
altijd reacties op waarmee de CR aan de slag kan. Niet onbelangrijk om hier eveneens te melden is dat de CR ,op uitnodiging
van de directie, een bijdrage heeft geleverd aan de meerjarenvisie
van SJG Weert. Het spreekt voor zich dat deze bijdrage vanuit
het klantenperspectief is aangereikt.
Het werkplan 2015 is de richtlijn die wordt gebruikt om structureel activiteiten per kalenderjaar op te pakken.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de verantwoordelijkheden van
de CR en waarmee de CR zich het komend jaar bezig
houdt, dan adviseer ik u de website van SJG/ Clientenraad
regelmatig te raadplegen.
hhtps://www.sjgweert.nl/patienten/clientenraad.
Ik wens u veel leesplezier toe!
Jacques Bouten, voorzitter Cliëntenraad

Doelstelling en Visie

Facilitering

De CR behartigt de gemeenschappelijke belangen van
cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met
cliënten wordt bedoeld; patiënten, hun familie en bezoekers. Wij overleggen met de directie en denken mee over
onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Het
gaat over onderwerpen die van invloed zijn op een goede
zorgverlening zoals veiligheid, hygiëne, kwaliteitsbeleid,
klachtenregeling, voeding, bouwzaken enz. De werkwijze
van de CR is erop gericht om het cliëntenbelang in beleid
en praktijk zo goed mogelijk te behartigen/gestalte te
geven.

De CR heeft een eigen budget waarvoor een begroting
wordt voorgelegd aan de directie. In deze begroting zijn
o.a. opgenomen: abonnementskosten, salaris ambtelijk
secretaris, reiskostenvergoeding, opleidings- en congreskosten, de kostenvergoeding van de CR-leden en de post
'diversen'. Het eventueel inhuren van externe deskundigheid gebeurt in overleg met de directie en is niet in de
begroting opgenomen. De CR legt elk jaar verantwoording af aan de directie middels een "Financieel Jaarverslag".

Een tevreden klant is de sleutel
De CR streeft naar een werkwijze met heldere doelstellingen en afspraken, transparante communicatie en
samenwerking. De CR ziet het als haar taak om erop toe te
zien dat de geleverde zorg aan klanten aansluit op de
behoefte van de cliënten en voldoet aan alle kwaliteits- en
veiligheidseisen. Hierin neemt de CR een proactieve rol
aan. Op grond van het wettelijk kader (de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen WMCZ) geeft de CR
gevraagde en ongevraagde adviezen die aansluiten bij
deze onderwerpen en bespreekt deze met de directie. De
CR ziet zich samen met de directie in een partnerrol om
het gemeenschappelijk belang, namelijk de cliënt, te
dienen.

Speerpunten
Zoals benoemd heeft de CR, buiten het wettelijk kader, een
diversiteit aan onderwerpen waarmee de CR te maken
krijgt. Voor ieder jaar worden speerpunten vastgesteld. Dit
zijn onderwerpen waar de CR extra aandacht aan besteedt
en die passen binnen de doelstellingen van de organisatie
danwel de wens van de achterban. De speerpunten
worden gekozen aan de hand van het beleid van het
ziekenhuis, de behoefte van de cliënten én ontwikkelingen
in de zorg (denk hierbij aan de plannen van de overheid, de
zorgverzekeraars enz). De speerpunten worden als vast
agendapunt opgevoerd en besproken in de maandelijkse
vergadering. Per onderwerp zijn er minstens twee leden
die zich met een speerpunt bezighouden. Dit resulteert in
gesprekken met medewerkers, leidinggevenden, management en Raad van Bestuur. De CR ziet scherp toe op naleving, feedback en evalueert de resultaten. Voor het jaar
2015 heeft de CR de volgende speerpunten vastgesteld:

Facilitaire zaken
Communicatie
Ouderenzorg
Financiën en control

Vergaderingen in 2015
De CR heeft in 2015 elf maal officieel vergaderd.
Het dagelijks bestuur van de CR heeft om de 2 à 3 maanden een directieoverleg met de algemeen directeur en
directiesecretaris en/of de directeur zorg. De algemeen
directeur is de officiële gesprekspartner van de CR. Het
dagelijks bestuur vergadert iedere maand met de ambtelijk secretaris over de gang van zaken, voortgang en
proces en stelt samen met de AS de agenda voor de ledenvergadering samen.
In 2015 heeft de CR diverse mensen in de vergadering
uitgenodigd om uitleg te geven over een bepaald onderwerp waar de CR op dat moment mee bezig was.
19 jan. 2015

afvaardiging Raad van Toezicht inzake
algemene gang van zaken, informeel gesprek
met RvT
23 februari 2015 algemeen directeur en directeur zorg Samenwerking SJG Weert - CZE (Catharina Ziekenhuis
Eindhoven), samenweking oncologie SJG Weert
en MUMC
23 maart 2015 hoofd kwaliteit en veiligheid, teamleider SEH
inzake spiegelgesprekken
20 april 2015
algemeen directeur, directiesecretaris inzake
investering HAP-SEH, samenwerking SJG Weert
en CZE
18 mei 2015
security oﬃcer en projectleider NEN 7510
inzake NEN 7510 norm
22 juni 2015
algemeen directeur en directeur zorg inzake
samenwerking CZE, spiegelgesprekken en
jaarrekening 2014
13 juli 2015
klachtenfunctionaris inzake proces rondom
klachten
19 oktober 2015 directeur zorg en manager bedrijfsvoering
inzake samenwerking CZE, kwaliteitsvenster,
spiegelgesprekken en bezoektijden
21 decem. 2015 algemeen directeur inzake begroting 2016

Facilitaire zaken
Voor de CR was het belangrijk om de laatste ontwikkelingen op het beleidsterrein facilitaire zaken in beeld te
krijgen. Bij de CR ontbrak het inzicht over de feitelijke
werking van diverse bedrijfsprocessen. Met name bij de
niet directe “zorgprocessen”, geheten “facilitaire
processen”, is dit aan de orde. Nagenoeg alle processen
die de cliënt rechstreeks (kunnen) raken, worden
ondersteund door facilitaire processen. De hoofdlijnen,
in de diverse gesprekken die hebben plaatsgevonden,
waren de doelstellingen, de risico’s en het proces.

Facilitaire zaken gezien door de bril van de
Cliëntenraad
Er is gesproken met diverse leidinggevenden van de
desbetreffende afdelingen. Aan de hand van deze informatie zijn er aanbevelingen gedaan in de vorm van een
document genaamd “facilitaire zaken gezien door de bril
van de Cliëntenraad”. Dit document is aangeboden aan
de directie en daarna besproken. Zie ook verderop in dit
document om te zien welke uitgediepte onderwerpen
hebben geleid tot een gevraagd of ongevraagd advies.

De CR heeft hierin vooral een adviserende en attenderende functie. Het beleid wordt uiteindelijk door de Raad
van Bestuur bepaald. De werkgroep heeft zich vooral
gericht op de volgende onderdelen:
Huisvesting
De CR wordt in een vroegtijdig stadium betrokken in de
ontwikkelingen van bouw- en huisvestingsplannen,
zodat het cliëntenbelang ingebracht kan worden.
Veiligheid algemeen
Veiligheid is een actueel onderwerp dat breed van
begrip is. Denk aan patiëntzorg, hygiëne, medicatieveiligheid enz. De CR krijgt inzicht in de maatregelen die al
genomen worden om de veiligheid van cliënten te
borgen.
Logistiek algemeen
De CR streeft er al jaren naar om de informatievoorziening binnen het ziekenhuis te verbeteren en de patiëntvriendelijkheid te vergroten. Ook het verbeteren en
stimuleren van afspraken tussen ketenpartners voor een
betere doorstroom, goede nazorg en opvang na ontslag
uit het ziekenhuis, is voor de CR een belangrijk onderdeel.
ICT algemeen
Een ziekenhuis is sterk afhankelijk van ICT (informatieen communicatietechnologie). Beschikbaarheid van
informatie en patiëntgegevens is zeer belangrijk alswel
de bescherming hiervan (privacy). De CR krijgt een
goed beeld van de huidige stand van zaken.

Mede door de marktwerking is een
ziekenhuis steeds meer een dienstverlener waarbij patiënten als klanten
worden gezien. Klanten zijn niet alleen de
patiënten die het ziekenhuis bezoeken, maar
ook alle verzorgers hier omheen. Of het nu gaat om een
bezoek aan de polikliniek of bij een opname, iedereen moet
zich er veilig en thuis voelen. En ook als je een goed lopende
organisatie hebt, moet je nog steeds alert zijn en steeds
bezig zijn met vernieuwing. De CR luistert naar de reacties
van cliënten en gaat ook zelf op onderzoek uit. Op basis
van deze informatie hebben we het afgelopen jaar een
omvangrijk programma afgerond en ook komend jaar
hebben we weer volop thema’s waarmee we verdere
vooruitgang kunnen boeken. Omdat we vanuit de directie
en het management alle steun hebben gekregen, kijken we
terug op een succesvol jaar.
Henk Elzenaar
facilitaire zaken

Communicatie
In de gezondheidszorg is het belangrijk dat cliënten meedenken, meepraten en meebeslissen. Niet alleen over de
keuzes van behandeling van zorg maar ook over de algemene ontwikkelingen in de organisatie die gevolgen
hebben voor de cliënten. Het doel van dit speerpunt is de
cliënten van het ziekenhuis te vertegenwoordigen met
een gedegen input van deze achterban.
Om de achterban te bereiken, heeft de CR in 2015 diverse
acties uitgezet (zowel intern als extern) om een goed beeld
te krijgen van de behoefte van de cliënten van SJG Weert en
de afstemming hiervan binnen de organisatie. Soms zet de
CR de pet op van informatieverstrekker, daar waar dat nodig
geacht wordt.
Cliëntenraad op bezoek bij
De CR gaat een aantal keren per jaar op bezoek bij een afdeling of poli in het ziekenhuis. Deze werkbezoeken leveren
een goede beeldvorming op over de gang van zaken in het
ziekenhuis en de werkprocessen van de afdeling/poli versus
de verhouding tot de cliënt. De CR bezocht in 2015 o.a. de
afdeling urologie en de verpleegafdelingen op de 3e en 4e
etage. Een verslag van deze bezoeken was te lezen in het
personeelsblad van SJG Weert, de Impuls.
Informatiebijeenkomsten (patiënten) verenigingen
De CR heeft op uitnodiging een presentatie gegeven bij
patiëntenverenigingen over de werkwijze van de CR en wie
de CR vertegenwoordigd.

De CR probeert continue in
contact te komen en te blíjven
met cliënten van SJG Weert.
Door het verkrijgen van informatie over de mening en ervaringen
van cliënten, onderzoeken wij
hoe wij kunnen bijdragen om de zorg en het comfort van
de cliënt binnen SJG Weert te verbeteren. Zowel via
onze website als via de brievenbus in de centrale hal
kunnen cliënten o.a. hun ervaringen en verbeterpunten
delen. Daarnaast wordt er iedere 6 weken een poll op de
website uitgezet. Zie volgende pagina voor een opsomming van de polls die in 2015 zijn uitgezet. Het afgelopen jaar hebben diverse onderwerpen de revue gepasseerd, waaronder o.a. de bezoekregeling en de telefonische bereikbaarheid van SJG Weert. Uitslagen van deze
poll’s worden uitvoerig besproken en als de CR dit nodig
acht vertaald in een ongevraagd advies richting de
directie. Op deze manier houden wij de dienstverlening,
gezien vanuit het oogpunt van de cliënt, steeds in de
gaten en proberen wij daar waar nodig en waar dat kan
hierin te adviseren .
Margo van Heel
communicatie

Website Cliëntenraad
Binnen de website van
SJG Weert heeft de CR
een eigen website. Via
deze weg heeft de CR de
achterban afgelopen jaar
goed geïnformeerd door
middel van nieuwsberichten. Ook kan via deze site
het jaarverslag gedownload worden. Cliënten worden tevens gevraagd actief mee
te denken door het invullen van een poll of door een verbeterpunt aan te reiken.
Overige communicatie
De CR heeft de beschikking over diverse communicatiemiddelen die regelmatig ingezet worden. Zo levert de CR een
vaste bijdrage aan de Gezondheidskrant die ieder kwartaal
wordt uitgegeven door SJG Weert en verspreid wordt in het
adherentiegebied. Ook op social media is de CR actief. De
CR heeft een twitteraccount en informeert cliënten over
nieuws met betrekking tot de werkzaamheden van de CR,
het ziekenhuis, maar ook over landelijke zorggerelateerde
onderwerpen. Deze nieuwsberichten zijn tevens terug te
vinden op de website van de CR.
Herkenbaarheid en bereikbaarheid Cliëntenraad
De CR heeft een zuil in de centrale hal van het ziekenhuis.
Het doel van deze zuil is om zichtbaar te zijn voor alle cliënten en bezoekers van het ziekenhuis. De folder van de CR is
hier terug te vinden. Deze folder biedt ruimte aan cliënten
en bezoekers van het ziekenhuis om een verbeterpunt aan
de CR door te geven. Deze kan gedeponeerd worden in de
postbus die aan de zuil vastzit. De CR zorgt ervoor dat de
verbeterpunten in de organisatie kenbaar gemaakt worden.
Spiegelgesprekken
Maria Kursten
In 2014 heeft de CR bij de directie aangegeven
om de
vicevoorzitter
mogelijkheden te bekijken om binnen SJG Weert spiegelgesprekken te gaan organiseren. De directie heeft dit
advies ter harte genomen en is begonnen met het opleiden van medewerkers om de spiegelgesprekken te
organiseren/begeleiden. In 2015 heeft de CR het eerste
spiegelgesprek bijgewoond. De CR was blij verrast met de
organisatie en uitvoering van het spiegelgesprek en is er
van overtuigd dat deze gesprekken bij gaan dragen aan de
kwaliteitsverbetering in het ziekenhuis.
Een spiegelgesprek is een gesprek met een groep
ex-patiënten onder leiding van een gespreksleider,
waarbij specialisten en medewerkers als toehoorder
aanwezig zijn. Het doel is om te werken aan verbeterpunten in de zorgverlening, gezien vanuit het oogpunt van
de patiënt.

Uitgezette polls Cliëntenraad
In 2015 heeft de CR via de website diverse polls uitgezet onder de noemer: “onze vraag aan u”. Onderstaand een overzicht hiervan inclusief de uitslag

Maakt u bij een afspraak of bezoek in het ziekenhuis
gebruik van het restaurant?
altijd 0%
vaak 15,4%
zelden 76,9%
nooit 7,7%
Hoe ervaart u de “Schipholborden”, waarop u uw weg
door het ziekenhuis kunt vinden, in de centrale hal?
duidelijk en goed leesbaar
52%
duidelijk, maar te klein
33%
onduidelijk, ik kan mij weg niet vinden 5%
onduidelijk, er staat te weinig info op 10%
De Gezondheidskrant van SJG Weert is een gratis krant
die drie keer per jaar in een oplage van 70.000 exempl.
verschijnt en aan huis wordt bezorgd. Hoe bekijkt u deze
krant:
ik lees hem praktisch helemaal
28%
ik bekijk hem goed en lees veel,
maar niet alle informatie
39%
ik blader er vluchtig doorheen en lees
hier en daar de koppen
28%
ik lees hem niet of nauwelijks
5%
SJG Weert organiseert regelmatig informatieavonden over
uiteenlopende onderwerpen, bv. darmkanker. Heeft u zo
een informatieavond weleens bijgewoond of bent u
voornemens deze in de toekomst bij te wonen?
Ja, ik heb deze weleens bijgewoond
13%
Nee, maar indien er een passend
onderwerp aan bod komt, wil ik deze
zeker niet missen
37%
Nee, en ben niet voornemens deze in
de toekomst bij te wonen
50%
ik weet niets over deze informatieavonden en heb nooit een aankondiging
gezien
0%
Vindt u, gezien vanuit het oogpunt van de patiënt,
de medepatiënt én de bezoeker - een maximum van 2
bezoekers een reëel aantal? Ik vind:
2 bezoekers per patiënt is een prima
aantal
51%
dat dit aantal verhoogd mag worden
naar 3 bezoeker per patiënt
35%
4 bezoekers per patiënt maximum
6%
dat er geen maximum gesteld hoeft
te worden en dat e.e.a. de verantwoordelijkeheid van familie/patiënt is
8%

In SJG Weert gelden bezoektijden van 15.00 - 16.30 uur
en van 18.00 - 19.30 uur. Wat vindt u van deze
bezoektijden?
de bezoektijden zijn prima
19%
de bezoektijden in de middag liever
wat vroeger
63%
de bezoektijden in de avond liever
wat later
1%
voorkeur voor doorlopende bezoektijden, bv. van 16.00 - 20.00 uur
12%
In de bezoekersinformatie van SJG Weert wordt
vermeld bezoek te beperken tot 2 personen. Ook leert
de ervaring dat het verstandiger is een bezoek niet
langer dan een half uur te laten duren. Bent u op de
hoogte van deze bezoekersinformatie?
De informatie is mij:
wel bekend en wordt altijd nageleefd 0%
wel bekend, maar wordt niet / niet
altijd nageleefd
25%
slechts deels bekend, deze mag duidelijker gecommuniceerd worden
8%
niet bekend en ik weet ook niet waar
ik deze zou kunnen vinden
67%
Hoe ervaart u de telefonische bereikbaarheid van het
ziekenhuis?
SJG is goed bereikbaar; ik krijg altijd
direct iemand te spreken op het afd.
nummer dat ik bel
29%
Meestal krijg ik de afdeling die ik bel
direct aan de lijn, soms wordt ik doorverbonden met de receptie
71%
Ik krijg met regelmaat de receptie aan
de lijn ondanks dat ik het nummer van
een betreffende afdeling heb gebeld
0%
SJG is slecht bereikbaar, ik krijgt geregeld niemand aan de lijn of sta lang in
de wacht
0%
In hoeverre vindt u dat SJG Weert gratis WiFi
beschikbaar moet stellen aan alle bezoekers?
Ik vind:
WiFi beschikbaar stellen aan opgenomen patiënten voldoende
21%
Alle bezoekers van SJG Weert moeten
gebruik kunnen maken van WiFi
79%
Ik heb hier geen mening over
0%

Ouderenzorg
In 2015 stond de ouderenzorg hoog op de agenda van
de CR. Het ziekenhuis organiseert de zorg voor ouderen zo, dat niet alleen de reden van bezoek aan het
ziekenhuis leidend is, maar ook andere aandoeningen
en beperkingen waar ouderen in hun leefsituaties
tegen aan lopen. Het ziekenhuis wil daar de maximale
ondersteuning in bieden.
Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis
Het Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis werd in 2015
opnieuw getoetst op verschillende kwaliteitsaspecten
waaronder kwaliteit van zorg, de inrichting en toegankelijkheid. De CR heeft het proces van vertaling en implementatie van de criteria op de voet gevolgd en daar waar
nodig ondersteuning geboden. Er is regelmatig contact
geweest met de projectleider en de geriater. De CR heeft
tevens inzage gehad in het verslag van de “mystery guest”.
Het belangrijkste criterium voor het keurmerk was “de
ketenzorg”. Het keurmerk is in 2015 opnieuw getoetst,
met positief resultaat. Het keurmerk is een stimulans
geweest om ouderenzorg onder de aandacht te brengen.
En met succes. Nu is het belangrijk om het succes te
behouden, er aandacht voor te blijven houden en
vernieuwingen door te voeren. De CR zal dit op de voet
blijven volgen.

De kwetsbaarheid bij ouderen neemt toe en er komen
steeds meer ouderen in SJG ook bij de SEH (Spoed
Eisende Hulp). De CR heeft aandacht gevraagd voor
betere opvang en begeleiding van deze kwetsbare
groep op de SEH, waardoor verbeterpunten zijn aangebracht zoals vrijwilligers/ gastvrouwen voor opvang
van patiënt en begeleider en voor beter meubilair ( armleuningen).
Tevens is het personeel bijgeschoold over de problematiek die voor
kan komen bij kwetsbare ouderen. Empathie en bejegening zijn
sleutelwoorden zeker in situaties waarin de kwetsbaarheid groot
is. Ook de gastvrouwen worden hiervoor geschoold. In een ziekenhuis verblijven is niet aangenaam, maar door een goede en vriendelijke opvang / begeleiding met aandacht voor de patiënt als “mens”,
kan meer leed bespaard worden. Daar blijft de CR samen met het
geriatrisch team aandacht voor vragen én verbeterpunten voor
aandragen. We kijken daarbij ook naar de aanpak in andere
(landelijke) ziekenhuizen en laten ons hierover informeren. Een
mooi voorbeeld uit het AZ Niklaas is “Zilverzachte zorg” met
aandacht voor een empathische zorgcultuur. Een mooi uitgangspunt en vervolg voor de CR in 2016. Daarbij denken wij aan, zorg
voor identiteit, een zilverzacht gesprek waarbij respect, levenskwaliteit, participatie en autonomie voor de patiënt kernwoorden
zijn. De patiënt meer centraal stellen!

Netwerkbijeenkomsten
In 2015 heeft de CR diverse bijeenkomsten bijgewoond of
geanticipeerd op uitnodigingen om als gastspreker op te
treden.

Elly Gubbels
ouderenzorg

Financiën en control
De werkgroep Financiën en
control heeft diverse keren
contact gehad met de afdeling
financiële administratie en
planning & control om in het
vizier te houden hoe ver de
ontwikkelingen zijn en om
helderheid over bepaalde
onderwerpen te krijgen. Ook
was er ruimte voor andere
vragen tijdens deze open
gesprekken.
In de informele overleggen
met de algemeen directeur
worden tevens de relevante
stukken besproken.

Henriët Reuter
ouderenzorg

Wettelijk kader

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
(WMCZ) regelt de status van de CR en geeft aan wat de
rechten en plichten zijn. In de wet is de taak van de CR
kort omschreven "de Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten". Om die belangen te behartigen heeft de CR een aantal grondrechten,
namelijk: het recht op informatie, het recht op overleg en
het recht om te adviseren.
Onderstaand vindt u een overzicht van alle gevraagde en
ongevraagde adviezen die de CR in 2015 heeft afgegeven.
Ongevraagd advies tbv Keurmerk Seniorvriendelijk
Ziekenhuis
De CR volgt de kwaliteitsaspecten van het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis op de voet en doet regelmatig
onderzoek binnen het ziekenhuis om te kijken hoe deze
worden geïmplementeerd. Aan de hand van dit eigen
onderzoek doet de CR op 9 januari 2016 enkele aanbevelingen inzake de bewegwijzering, inrichting, wachttijden
en klantvriendelijkheid/bejegening en adviseert de directie om op korte termijn aandacht aan genoemde
aandachtspunten te besteden.
Begroting 2015 en Jaarrekening 2013 SJG Weert
De CR behandelt de begroting 2015 en de Jaarrekening
2013 als zijnde een adviesaanvraag (conform artikel 3, lid
l-g van de WMCZ). De CR is tevreden met de doelstellingen
en de te verwachte resultaten en adviseert positief op 22
januari 2015.
Investering energiecentrale
Op 2 december 2014 ontvangt de CR een investeringsaanvraag inzake de energiecentrale. De technische staat van
de bestaande centrale energievoorziening maakt nieuwbouw van de energiecentrale noodzakelijk. De bouwplannen in combinatie met de nieuwbouw van de energiecentrale bieden een éénmalige kans om de centrale voorzieningen voor levering van warmte, koude en electriciteit te
herstructureren. Daarnaast wordt met de nieuwe opzet
een behoorlijke hoeveelheid energie bespaard ten
opzichte van de bestaande installatie. Op 9 februari 2015
adviseert de CR positief inzake de vervanging van de energiecentrale.
Samenwerking oncologie SJG Weert - MUMC+
Op 3 februari 2015 ontvangt de CR een adviesaanvraag
inzake een bilaterale samenwerking met Maastricht UMC+
voor versterking van oncologische zorg ten behoeve van
het eigen adherentiegebied. Op 20 maart 2015 adviseert
de CR positief inzake de samenwerking.

Jaarrekening 2014 SJG Weert
De CR adviseert positief inzake de jaarrekening 2014 van
SJG Weert. De CR is ingenomen met de mooie financiële
prestatie.

Investeringsaanvraag SEH-HAP
De CR ontvangt op 25 maart 2015 een adviesaanvraag met
betrekking tot investering SEH-HAP. Het betreft een investering voor de Spoedpost Weert in de nieuwbouw van SJG
Weert, ook wel genoemd HAP-SEH. Op 1 mei 2015 adviseert de CR positief. De CR ondersteunt dit initiatief ten
zeerste en wenst de directie veel succes met de uitvoering
van de bouwactiviteiten en de samenwerking met Meditta.
Benoemingen klachtencommissie
De CR adviseert in 2015 positief inzake diverse benoemingen binnen de Klachtencommissie Patiëntenzorg
(voorzitter, interne en externe leden).
Klanttevredenheidsmeting
In een schrijven van 7 juli 2014 gaf de CR aan dat de klanttevredenheidsmeting in de vorm van het invullen van
ervaringen van cliënten op Zorgkaart Nederland te mager
en eenzijdig is. Na diverse gesprekken met zowel de directie als de kwaliteitsmanager is er toegezegd dat er actief
beleid gevoerd wordt om cliënten te stimuleren om hun
mening over de zorg achter te laten op Zorgkaart Nederland.
Op de poli’s, verpleegafdelingen en wachtkamers zijn kaarten aanwezig en medewerkers van het ziekenhuis worden
geacht de website onder de aandacht te brengen van de
cliënten. Ook bij het ontslaggesprek van cliënten wordt
Zorgkaart Nederland benoemd. Met deze informatie kon
de CR achter het besluit staan om de overkoepelende
klanttevredenheidsmeting te beperkten tot Zorgkaart
Nederland.
Op 1 mei 2015 stuurt de CR een schrijven naar de directie
inzake de klanttevredenheidsmeting. De CR heeft een half
jaar de proef op de som genomen en gekeken hoe deze
afspraak in de praktijk ten uitvoer wordt gebracht.
De CR kan bevestigen dat de kaarten van Zorgkaart Nederland inderdaad bij de poli’s, wachtkamer en overige afdelingen aanwezig zijn. De “meeneemfactor” is daarentegen
erg laag daar de kaarten naast alle overige folders en informatie liggen. Uit eigen onderzoek blijkt dat medewerkers
cliënten niet of onvoldoende attenderen op Zorgkaart
Nederland. Ook bij het ontslaggesprek komt de tevredenheidsmeting amper aan bod. De CR is er zich van bewust
dat de bevindingen momentopnames zijn en dat het
wellicht op sommige plekken in de organisatie wel goed
ten uitvoer wordt gebracht, echter bij een actief beleid
mag men verwachten dat iedereen zich conformeert aan
de afspraken die er gemaakt zijn.
De CR is van mening dat het beleid onvoldoende wordt
nageleefd. Het is de enige overkoepelende klanttevredenheidsmeting van het ziekenhuis en de CR verzoekt de
directie om het beleid omtrent Zorgkaart Nederland aan te
scherpen. Als de CR op een of andere manier hierin een rol
kan spelen, bieden ze hiervoor hun hulp aan.

Behandelde onderwerpen
Naast het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen heeft de Cliëntenraad zich in 2015 met de volgende
onderwerpen bezig gehouden:
• jaarverslag CR 2014
• jaarplan CR 2015
• communicatieplan 2015
• samenwerking SJG Weert CZE
• NEN 9510 norm
• Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan,
• organiseren bijeenkomst vrijwilligers
• financieel jaarverslag CR 2014
• begroting CR 2016
• klanttevredenheid
• zichtbaarheid CR
• patiëntenervaringen
• diverse artikelen voor de Gezondheidskrant en de
Impuls
• verbeterpunten die via de brievenbus en website
binnen zijn gekomen

De Cliëntenraad gebruikt al enkele jaren
de slogan “U bent onze ogen en oren, wij
zijn uw stem”. In dit kader heeft de CR
eind 2015 een avond georganiseerd voor
alle vrijwilligers die in het ziekenhuis
werkzaam zijn. In deze rol hebben zij veel contact met
patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. Zij wijzen de
weg, geven uitleg waar het kan, maar horen ook vaak
opmerkingen over het reilen en zeilen in het ziekenhuis.
Dit laatste was ondermeer onderwerp van gesprek op
genoemde avond. We hebben uitleg gegeven over hoe ze
de rol van wegwijzer kunnen oppakken bij complimenten,
opmerkingen, adviezen en klachten; zowel in relatie tot
de afdeling patiënteninformatie, als tot de Cliëntenraad,
klachtenfunctionaris of klachtencommissie. De geslaagde
avond beviel van beide kanten zo goed dat de Cliëntenraad deze jaarlijks wil gaan organiseren!
Maria Kursten
Vicevoorzitter

Leden Cliëntenraad 2015
met specifiek aandachtsgebied
Jacques Bouten,
voorzitter
algemene zaken,
administratieve,
ﬁnanciële en juridische aspecten,
facilitaire zaken

Maria Kursten,
vicevoorzitter
contacten management, algemene
zaken, communicatie, public relations
en voorlichting

Henriët Reuter
Stege, lid
ouderenzorg

Elly Gubbels-Stappers
lid
ouderenzorg

Margo van Heel,
lid
communicatie

Maurice van Eijsden,
lid
ﬁnanciën en control,
facilitaire zaken

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 de
door hen opgestelde en wettelijke (WMCZ) kaders
optimaal wordt ondersteund. Zij verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van
de Raad.

Contact

Mochten er na het lezen van het jaarverslag 2015 nog
vragen overblijven, dan is de CR op de volgende manieren
bereikbaar:
Post: Cliëntenraad SJG Weert, antwoordnummer 1073,
6000 VB Weert (postzegel niet nodig)
Mail: clientenraad@sjgweert.nl
Tel:
0495 57 24 00
U kunt ook een bericht achterlaten in de brievenbus van de
CR in de centrale hal.

Henk Elzenaar,
lid
facilitaire zaken

Links

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de CR
van SJG Weert.

http://www.sjgweert.nl/patienten/clientenraad
https://twitter.com/SJGWeertCR

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

