
Jaarverslag 2016 Cliëntenraad

Waarom een jaarverslag ?
 
Een Cliëntenraad moet wettelijk gezien na a�oop van 
een kalenderjaar een jaarverslag publiceren. 
 
Wij gaan ieder jaar als Cliëntenraad de uitdaging aan 
om er een mooi, leesbaar en verantwoord verslag van 
te maken. Mooi als het gaat om de uitvoering, lees-
baar als het gaat om begripvol Nederlands en verant-
woord als het gaat om de feitelijke weergave van de 
verrichtte werkzaamheden over de afgelopen peri-
ode.
 
Elk jaarverslag staat op de website en is daardoor 
feitelijk voor iedereen toegankelijk. Voor zover prima, 
maar voor ons eigenlijk een saaie en weinig uitda-
gende klus. Het blijft dan namelijk een document 
waar, na uitgave, in principe niets meer mee gebeurt.
Toch willen wij iets meer doen met het jaarverslag 
dan alleen maar het maken en publiceren ervan. 
 

Graag horen wij uw mening over het jaarverslag en 
dan niet alleen over de vorm maar met name de 
zaken waarvoor wij ons het afgelopen jaar hebben 
ingezet. Zijn deze zaken aansprekend genoeg voor u 
of moeten wij in de toekomst ook aandacht hebben 
voor andere onderwerpen? Graag horen wij uw 
mening.

Op de laatste bladzijde van dit verslag vindt u onze 
contactgegevens. 

Jacques Bouten
voorzitter Cliëntenraad

Ik wens u veel leesplezier maar daag 
u wel uit om met een reactie te 
komen! 



Facilitaire zaken

Communicatie 

Patiëntenzorg

Financiën en control

Wij hebben 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 congres-
kosten, de kostenvergoeding van onze leden en de post 
'diversen'. Het eventueel inhuren van externe deskundig-
heid gebeurt in overleg met de directie en is niet in de 
begroting opgenomen. Daarnaast leggen wij elk jaar 
verantwoording af aan de directie middels een "Financieel 
Jaarverslag". 

Facilitering Verderop in dit verslag leest u meer over de speerpunten. 

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 
onze maandelijkse vergadering. Per onderwerp zijn er ten 
minste twee leden die zich met een speerpunt bezighou-
den. Dit resulteert in gesprekken met medewerkers, 
leidinggevenden, management en Raad van Bestuur. Wij 
zien scherp toe op naleving en feedback en evalueren de 
resultaten.  

Doelstelling 
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belan-
gen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewe-
zen. 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, kwaliteits-
beleid, klachtenregeling, voeding, bouwzaken enz. Onze 
werkwijze is erop gericht om het cliëntenbelang in beleid 
en praktijk zo goed mogelijk te behartigen/gestalte te 
geven.

Speerpunten

Wij nemen een proactieve rol aan bij het toezien op de 
kwaliteits- en veiligheidseisen van de zorg die geleverd 
wordt aan alle klanten van SJG Weert. Daarbij streven wij 
naar een werkwijze met heldere doelstellingen en afspra-
ken en een transparante samenwerking met onze partners 
in het ziekenhuis. 

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgin-
stellingen WMCZ, geven wij gevraagde en ongevraagde 
adviezen. Wij zien ons samen met de directie in een 
partnerrol om het gemeenschappelijk doel, de klant, te 
dienen. 

Visie

Buiten het wettelijk kader hebben wij een diversiteit aan 
onderwerpen waarmee we te maken krijgen of waar wij 
aandacht aan besteden. Voor ieder jaar worden speerpun-
ten vastgesteld. Dit zijn onderwerpen die passen binnen 
de doelstellingen van de organisatie danwel de wens van 
de cliënten van SJG Weert, onze achterban.

Voor het jaar 2016 hebben wij de volgende speerpun-
ten vastgesteld:



Wettelijk kader
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
(WMCZ) regelt de status van de Cliëntenraad en geeft 
aan wat de rechten en plichten zijn. In de wet is de taak 
van de Cliëntenraad kort omschreven "de Cliëntenraad 
behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliën-
ten". Om die belangen te behartigen heeft de Cliënten-
raad een aantal grondrechten, namelijk: het recht op 
informatie, het recht op overleg en het recht om te advi-
seren. Onderstaand vindt u een overzicht van alle 
gevraagde en ongevraagde adviezen die wij (CR) in 2016 
hebben afgegeven. 

Advies meerjarenbeleidsplan

Klachtenregeling SJG Weert

Benoeming leden klachtenonderzoekscommissie (KOC)
De CR geeft een positief advies inzake de benoeming van 
de leden van de klachtenonderzoekscommissie. Eén 
benoemd lid is reeds eerder, op voordracht van de CR, 
toegetreden tot de klachtencommissie.

Begroting Cliëntenraad
De CR stuurt een conceptbegroting van de Cliëntenraad 
over 2017 naar de directie. In deze begroting is de kosten-
vergoeding van de leden, de ambtelijk secretaris, de reis- 
en parkeerkosten, congreskosten, drukwerk, geschenken, 
enz. opgenomen.

Medische apparatuur

WiFi

Gasten in de vergadering in 2016
15 februari 2016  algemeen directeur inzake NEN 7510 norm, innovatie en de ontwikkelingen op laboratoriumgebied
14 maart 2016  kwaliteitsmanager inzake voortgang spiegelgesprek, rol afd. kwaliteit bij innovatieprojecten, NIAZ en
   klanttevredenheid
11 april 2016  manager I&A en projectleider HiX, inzake HiX en mogelijkheden E-health
9 mei 2016  manager bedrijfsvoering inzake voortgang integratie SEH-HAP en ketenzorg
20 juni 2016  afvaardiging Raad van Toezicht informeel overleg
12 september 2016 algemeen directeur inzake medische apparatuur, onderhandelingen zorgverzekeraars, verbouwing 
   en het herijken van bedrijfsprocessen
12 december 2016 algemeen directeur inzake samenwerking SJG en CZE, expertisecentrum ouderenzorg, Zorgkaart 
   Nederland klachtenfunctionaris inzake klachtenrapportages 

   

De CR stuurt een schrijven naar de directie in het kader van 
de investeringen in medische apparatuur in verhouding 
tot de kwaliteit en veiligheid vanuit cliëntenperspectief. 

De CR geeft ongevraagd advies inzake het gratis ter 
beschikking stellen van WiFi aan klanten van SJG Weert. 

De CR heeft in 2016 elf maal o�cieel vergaderd.  Het dagelijks bestuur van de CR heeft om de 2 à 3 maanden een directie-
overleg met de algemeen directeur en directiesecretaris en/of de directeur zorg. De algemeen directeur is de o�ciële 
gesprekspartner van de CR. Het dagelijks bestuur vergadert iedere maand met de ambtelijk secretaris (AS) over de gang 
van zaken, voortgang en proces en stelt samen met de AS de agenda voor de ledenvergadering samen. 

Vergaderingen in 2016

In juli 2016 reageert de CR op het concept meerjarenbe-
leidsplan. In dit plan worden de beoogde koers, aandachts-
punten en speerpunten uit de organisatie belicht. De CR 
adviseert om enkele onderwerpen scherper en doelgerich-
ter neer te zetten zodat deze voor nu en in de toekomst 
geborgen worden. 

1) ICT: de CR ziet graag een concreter plan ten aanzien van 
     dit onderwerp. Er moeten keuzes gemaakt worden in 
     wat SJG Weert op het gebied van ICT aan gaat bieden 
     (ondersteuning en/of preventie en/of voorbereiding - 
     denk hierbij aan E-health). 
2) De klant: de zorg is en wordt ingericht rondom de klant. 
     De klant staat centraal. Het patiëntenbelang mag duide-
     lijker benoemd worden volgens de CR. Met deze twee 
     uitgangspunten meegenomen is de CR positief gestemd 
     inzake het meerjarenbeleidsplan.  

Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschil-
len zorg (Wkkgz) in werking getreden. Naar aanleiding 
hiervan heeft er een herziening plaatsgevonden op de 
reeds bestaande klachtenregeling van SJG Weert. De CR 
geeft een positief advies. 



Privacy

Verbouwingen

WiFi

Diversen

De werkgroep facilitaire zaken heeft ook dit jaar vooral 
aandacht gehad voor niet directe zorgprocessen, gehe-
ten “facilitaire processen”. We hebben het dan over 
processen die de cliënt rechtstreeks (kunnen) raken en 
die ondersteund worden door facilitaire zaken. Denk 
daarbij aan huisvesting, kwaliteit, veiligheid, informa-
tietechnologie enz. De hoofdlijnen, in de diverse 
gesprekken die hebben plaatsgevonden, waren de 
doelstellingen, de risico’s en het proces.  Wij hebben 
hierin vooral een adviserende en attenderende functie. 
Het beleid wordt uiteindelijk door de Raad van Bestuur 
bepaald. 

De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar bezig gehou-
den met de volgende onderwerpen:

In het kader van de NEN 7510 norm en de (voorgeno-
men) maatregelen ten aanzien van de wet “bescherming 
persoonsgegevens” zijn wij door de organisatie meege-
nomen in het proces. Zo is er gesproken met de security 
o�cer van SJG Weert en de algemeen directeur. De NEN 
7510 is in korte tijd gehaald. Een mooie prestatie. Wij 
hebben verzwaard adviesrecht met betrekking tot de 
privacy van cliënten van het ziekenhuis en zullen hier 
aandacht voor blijven houden. 

Dit onderwerp is samen met de werkgroep communica-
tie opgepakt. Wij hebben een ongevraagd advies 
gestuurd naar de directie waarin gevraagd wordt gratis 
WiFi aan te bieden aan de cliënten van SJG Weert. Dit is 
door de organisatie verder opgepakt en inmiddels is 
gratis WiFi voor onze cliënten een feit. Op diverse plaat-
sen in het ziekenhuis wordt dit kenbaar gemaakt door 
bordjes met daarop deze mededeling en de WiFi code. 
Wij zijn er trots op dat dit door de organisatie zo goed is 
aangepakt. 

Naast bovenstaande onderwerpen hebben wij ons als 
werkgroep over diverse andere zaken gebogen zoals 
hygiëne, route en bewegwijzering en innovatie. Deze, en 
genoemde onderwerpen zullen de komende jaren terug 
op de agenda blijven komen, al naar gelang waar op dat 
moment de nadruk wordt gelegd.  

Facilitaire zaken

Ieder jaar komt het onderwerp bouwzaken op onze 
agenda. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de cliën-
ten van het ziekenhuis een zo comfortabel mogelijk 
verblijf in het ziekenhuis hebben. In 2016 stond de 
verbouwing van de Spoedeisende Hulp en de Huisart-
senpost op de agenda. Wij hebben ons vooral gericht op 
de inrichting van wachtkamers. Zo hebben wij onder 
andere geadviseerd om stoelen met armleuningen in de 
wachtkamers te plaatsen,  met een zachte zitting (i.v.m. 
lange wachttijden) en hebben we aandacht gevraagd 
voor een automaat met kleine versnaperingen, aange-
zien het restaurant ‘s avonds gesloten is. Daarnaast 
hebben we aandacht gevraagd om de herkenbaarheid 
van de dienstdoende arts en verpleging te vergroten 
door middel van een foto met naam op het beeldscherm 
in de wachtruimte. 

Verbouw
ingen

E-zorg / E-health

WiFi
Privacy

E-zorg / E-health
Het begrip E-health staat voor allerlei toepassingen 
waarbij internettechonologie gebruikt wordt om infor-
matie, producten en/of diensten in de zorg aan te 
bieden. In SJG Weert wordt het strategische meerjaren-
beleid als onderlegger gebruikt voor verdere planvor-
ming. Technisch gezien nemen de mogelijkheden voor 
patiëntparticipatie toe. De voorkeur gaat uit om eerst 
bestaande en bewezen toepassingen in te zetten. Wij 
volgen dit proces en blijven hierover in gesprek met de 
directie. 



Al enige jaren hebben wij het speerpunt “ouderenzorg” 
op de agenda staan. Dit heeft gezorgd voor mooie pres-
taties zoals bijvoorbeeld het seniorvriendelijk keur-
merk waarbij wij als Cliëntenraad een grote rol hebben 
gespeeld in de realisatie hiervan. Afgelopen jaar 
hebben wij alle onderwerpen die vallen onder de 
noemer “ouderenzorg” breder gemaakt en de werk-
groep “patiëntenzorg” opgericht. Daarmee heeft de 
werkgroep zijn doelgroep vergroot tot alle gebruikers 
van het ziekenhuis. 

Ketenzorg
Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgver-
leners en helemaal afgestemd op een patiënt met een 
bepaalde (chronische) aandoening. Het doel is een 
goede afgestemde zorg en beheersing van zorgkosten. 
Wij stimuleren deze afstemming en samenwerking en 
volgen dit proces op de voet. Het afgelopen jaar zijn wij 
hierover in gesprek geweest met de manager bedrijfs-
voering die ons meenam in het traject waarbij informa-
tieoverdracht tussen diverse zorgverleners in kaart werd 
gebracht en daar waar nodig verbeterd. Tijdens deze 
gesprekken worden de plannen voor de toekomst 
besproken en wat onze rol  hierin is.

Mantelzorg
Mantelzorg is alle hulp aan hulpbehoevenden door 
iemand uit diens directe sociale omgeving in Neder-
land. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en 
onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandi-
capte of hulpbehoevend persoon uit hun omgeving. 
Dit zijn allemaal bezoekers van het ziekenhuis en vallen 
binnen ons aandachtsgebied. Wij vinden het dan ook 
belangrijk dat de positie van de mantelzorger binnen het 
ziekenhuis duidelijk en helder is. 

Klantvriendelijkheid
SJG Weert staat al jaren te boek als klantvriendelijk 
ziekenhuis. In 2015 stond het ziekenhuis zelfs op de 
derde plaats als meest klantvriendelijke ziekenhuis 
volgens Zorgkaart Nederland. Dat neemt niet weg dat er 
altijd ruimte is voor verbetering. Ook in 2016 hebben wij 
onze middelen ingezet om de tevredenheidsmeting 
binnen het ziekenhuis in kaart te brengen. Zorgkaart 
Nederland is voor SJG Weert de belangrijkste kwaliteits-
meter. Belangrijk dus dat het voor alle cliënten van het 
ziekenhuis duidelijk is waar en wanneer zij hun ervarin-
gen met het ziekenhuis kwijt kunnen. Hierover hebben 
wij diverse gesprekken gevoerd met de directie en afde-
ling kwaliteit. Voor dit onderwerp is ook aandacht in 
2017. 

Ethiek
Zorg is onlosmakelijk verbonden met ethiek. Ethiek (in 
de zorg) is het uitleggen van normen en waarden die 
inherent zijn aan zorg. Wij zijn vooral beniewd naar 
ethiek in relatie tot de privacy en de persoonlijke bele-
ving van de patiënt tot zijn/haar ziek zijn. Hoe wordt er 
met de patiënt omgegaan? Voelt hij zich gehoord? Dit 
onderwerp heeft overlapping met de andere werkgroe-
pen. Tijdens de voortgangsgesprekken met de afdeling 
pastorale zorg werd onder andere de ontwikkeling van 
het Ethisch Beraad besproken. Ook in 2017 aandacht 
voor dit onderwerp. 

Wij hebben afgelopen jaar inspanningen verricht om in 
kaart te brengen hoe mantelzorgers betrokken worden 
bij de zorg en of en hoe dit eventueel verbeterd kan 
worden. Wij richten vooral de aandacht op een goed 
mantelzorgbeleid. Het onderwerp staat inmiddels op de 
agenda van de directie en wij gaan in 2017 verder met 
het onderzoeken van dit onderwerp. 

Patiëntenzorg
Mantelzorg

Ethiek

Ketenzorg

Klantvriendelijkheid



Het is belangrijk dat u als cliënt van SJG Weert mee-
denkt, meepraat en meebeslist over zorggerelateerde 
onderwerpen. Meepraten over de keuzes van behande-
lingen in de zorg, , maar ook over de ontwikkelingen in 
het ziekenhuis die gevolgen (kunnen) hebben voor u 
als cliënt. Om een goed beeld te krijgen van de 
behoefte van de cliënten van SJG Weert en de afstem-
ming hiervan binnen de organisatie, zetten wij diverse 
acties uit. Hieronder een weergave van deze acties.

Werkbezoek
Een aantal keren per jaar gaan wij op bezoek bij een poli 
of afdeling. Zo verwerven wij kennis over de sterke 
punten van de afdelingen, de verbeteringen, uitdagin-
gen en toekomstplannen. Ook krijgen wij op deze manier 
inzicht in de werkprocessen. Dit alles speelt een grote rol 
bij onze beeldvorming die noodzakelijk is bij het geven 
van een goed advies. Het afgelopen jaar zijn wij in febru-
ari op bezoek geweest bij de afdeling restaurant/keuken, 
in juni bij de afdeling gynaecologie en in september bij 
de afdeling medische techniek. Tijdens deze bezoeken 
interviewen wij de leidinggevende van de afdeling en 
krijgen we aansluitend een rondleiding op de afdeling. 

Zo hadden wij het afgelopen jaar contact met de directie, 
de managers bedrijfsvoering, teamleiding en andere 
leidinggevenden. Bij een gevraagd of ongevraagd advies 
over een onderwerp is research en feedback belangrijk. 
Daarnaast nodigen wij gedurende het jaar diverse gast-
sprekers uit (uit de organisatie)  in ons overleg om met 
elkaar in gesprek te gaan over een onderwerp. 

Middelen CR
Wij beschikken over diverse middelen om ons aan onze 
doelgroep te presenteren. Denk hierbij aan de website 
van het ziekenhuis, de brievenbus en zuil in de centrale 
hal, onze folder, nieuwsitems in de Gezondheidskrant 
(krant die verspreid wordt in het adherentiegebied), 
onze poll op de website - meer hierover verderop in het 
verslag - ons twitteraccount en andere social media. 
Daarnaast presenteren wij ons zowel binnen als buiten 
de organisatie middels een jaarplan en een jaarverslag. 

Bijeenkomst vrijwilligers van SJG Weert
Begin 2017 hebben wij samen met de klachtenfunctiona-
ris een bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers 
van het ziekenhuis. Vrijwilligers leveren een belangrijke 
bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. Daarnaast 
zitten zij bij wijze van spreken met hun neus bovenop 
eventuele knelpunten of verbeterpunten omdat zij direct 
contact hebben met de cliënten. Tijdens deze bijeen-
komst, hebben wij de werkwijze van de Cliëntenraad en 
de klachtenfunctionaris uitgelegd en werden door 
middel van een interactief spel diverse casussen met 
elkaar besproken waarbij de rol van de Cliëntenraad en 
de klachtenfunctionaris duidelijk werd.

Contact met alle geledingen binnen SJG Weert
Wij onderhouden en versterken ons contact met diverse 
geledingen binnen de organisatie om inzicht te krijgen in 
alle processen en afspraken die er gemaakt zijn en 
gemaakt worden. 

De informatie die voortvloeit uit deze bezoeken wordt 
samengevat. Een weergave hiervan wordt in het perso-
neelsblad gepubliceerd. 

Communicatie

M
iddelen CR

Bijeenkomst vrijwilligers van SJG Weert

Werkbezoek
Contact binnen SJG Weert



Inzage in �nanciële stukken is voor ons noodzakelijk om 
de ontwikkelingen binnen de organisatie in het vizier te 
houden. Wij bespreken regelmatig �nanciële kwesties 
met de directie, de afdeling Planning en Control en de 
afdeling administratie. Dit blijft een doorlopend speer-
punt binnen onze raad. 

VOOR U
De cliëntenraad heeft zich dit jaar tot het uiterste ingezet om WiFi voor alle patiënten en bezoekers beschikbaar te krijgen. 
En met succes! Nu kan iedereen, dus ook de mensen zonder internetabonnement, onbeperkt het internet op als men in 
het ziekenhuis is. 

*  We zijn met vrijwilligers van het ziekenhuis in gesprek gegaan om met hen te bespreken hoe ze u beter de  weg  
    kunnen  wijzen betre�ende uw opmerkingen, verbeterpunten en klachten.
*  Tussentijds proberen wij u zoveel mogelijk te informeren middels onze vaste bijdrage in de Gezondheidskrant. 
*  Wilt u onze inzet op de voet volgen? Dan raden wij u  aan  regelmatig de website van het ziekenhuis te  bezoeken. 
    U  vindt ons onder het kopje “Cliëntenraad”.
 * Steeds meer mensen vullen periodiek onze “Vraag aan U”  in op de website of middels de lijsten op de tafel in  de  
    centrale hal van het ziekenhuis. Zo leren wij van uw  mening. Dus vooral blijven doen!

U hoort van ons en wij
horen graag van u!Maria Kursten

Vicevoorzitter Cliëntenraad

Financiën en Control

Voeding
In 2016 hebben wij het onderwerp “voeding” als extra 
aandachtspunt opgepakt. Wij hebben onderzocht op 
wat voor manier voeding een (grotere) rol kan gaan 
spelen in het ziekenhuis. Aan de hand van een inventa-
risatie hebben wij het afgelopen jaar vooral de 
aandacht gelegd bij het  “mee-eten met de patiënt”.  Wij 
zijn van mening dat het samen eten veel voordelen kan 
bieden. Dit wordt ook als zodanig ervaren in de zogehe-
ten huiskamers van SJG Weert. Door samen te eten - al 
dan niet op een andere locatie dan de eigen kamer - 
wordt er vaak veel beter gegeten. Niet voor niets luidt 
het gezegde: 'Zien eten, doet eten'. Doordat patiënten 
beter gaan eten, bevordert dit het welzijn en daarmee 
vaak ook het genezingsproces van de patiënt.

Wij hebben diverse polls uitgezet rondom dit thema, 
diverse afdelingen gesproken en andere ziekenhuizen 
benaderd. De directie is op de hoogte gebracht van ons 
onderzoek naar dit onderwerp. In 2017 zullen wij verder 
gaan met de visievorming rondom dit thema. Een visie 
waarin rekening wordt gehouden met preventie & 
herstel, het welbevinden van de patiënt maar ook de 
wet- en regelgeving rondom voeding. 



Vindt u dat SJG Weert het mogelijk moet maken om 
een familielid - tegen betaling - mee te laten eten met 
de patiënt gedurende de opname?
Ja, ik zou het �jn vinden als ik de mogelijkheid 
heb samen met de patiënt te eten  
Nee, ik vind het niet nodig dat SJG 
Weert deze mogelijkheid biedt        
Alleen in speciale gevallen 
(bv. wanneer een patiënt hulp nodig 
heeft bij het eten), vind ik dat SJG Weert deze 
mogelijkheid zou moeten bieden.    

Mee-eten met patiënt

Wanneer een patiënt is opgenomen in het ziekenhuis 
en de arts maakt zijn/haar ronde op de verpleegafde-
ling (meestal in de ochtend), kunnen andere patiën-
ten op de kamer het gesprek goed volgen/verstaan. 
De CR vraagt uw mening hierover:
Ik vind het niet bezwaarlijk dat 
mede-patiënten op de kamer kunnen 
horen wat de arts te melden heeft         
Ik vind dat SJG Weert meer gelegen-
heid tot privacy moet bieden                                    
Ik heb hierover geen mening                                    

De folders van Zorgkaart Nederland worden 
op diverse plaatsen binnen SJG Weert 
verspreid. De CR wil graag van u weten of deze 
folder voor u voldoende zichtbaar is en/
of u op het invullen van de kaart  geatten-
deerd wilt worden?
Ja, ik ben bekend met Zorgkaart 
Nederland en vind dat aan het 
invullen van de folder voldoende 
aandacht besteed wordt       
Ja, ik ben bekend met Zorgkaart
Nederland, maar vind dat aan het
invullen van de folder niet voldoende
aandacht wordt besteed                                   
Nee, ik ben niet bekend met Zorgkaart
Nederland                                                            

Zorgkaart Nederland

Mee-eten met de patiënt

Privacy

Uitgezette polls 2016
Zoals eerder in dit verslag vermeld, gebruiken wij 
diverse middelen om uw mening te horen over zorgge-
relateerde onderwerpen. Hieronder vindt u een opsom-
ming van de diverse reacties die wij van u hebben 
ontvangen. Zo plaatsen wij om de 6 tot 8 weken een 
poll op de website van SJG Weert waarin uw mening 
wordt gevraagd. Hieronder vindt u de onderwerpen die 
wij het afgelopen jaar aan u hebben voorgelegd met 
daarbij de uitslag. 

Wat is uw mening over de aanwezige audiovisuele 
middelen op de verpleegafdelingen (denk met name 
aan tv, radio, telefoon e.d.)?
Mijns inziens voldoet de huidige apparatuur 
nog prima 
Elke patiënt zou de beschikking moeten 
hebben over een eigen tv / radio / telefoon  
Ik vind het niet nodig nog apparatuur aan te 
bieden; elke patiënt heeft tegenwoordig een 
mobiele telefoon en/of een tablet  

Audiovisuele middelen

Wanneer u als patiënt bent opgenomen in het ziekenhuis, 
wat is dan volgens u het maximale aantal patiënten per 
kamer?
Voorkeur voor maximaal 2 patiënten per 
kamer     
Voorkeur voor maximaal 3 patiënten per 
kamer         
Voorkeur voor maximaal 4 patiënten per 
kamer      
Andere voorkeur     

Aantal patiënten per kamer

Enige tijd geleden hield de CR een poll waarin werd 
gevraagd of SJG Weert cliënten de mogelijkheid zou 
moeten bieden om met een patiënt mee te kunnen eten 
tijdens de opname. Maar liefst 90% gaf hierop een positief 
antwoord. Aan u de vraag “Zou u daadwerkelijk gebruik
maken van de mogelijkheid om samen met een patiënt 
(familielid/kennis) in het ziekenhuis de maaltijd te nutti-
gen?
Ja, ik zou zeker van de mogelijkheid 
gebruik maken      
Nee, ik zou geen gebruik maken van de 
mogelijkheid                 
Ik weet niet zeker of ik van deze 
mogelijkheid gebruik zou maken                               

   9%

87%

  4%

90%

  0%

10%

50%

5%

45%

90 %

   0%

   3%
   7%

91%

   7%

   2%

   
75%

24%
   1%



Behandelde onderwerpen
Naast het geven van gevraagde en ongevraagde advie-
zen  heeft de Cliëntenraad zich in 2016 met de 
volgende onderwerpen bezig gehouden:

Verbeterpunten 2016
In de centrale hal van het ziekenhuis hebben wij op een 
zichtbare plek een zuil met informatie en een brieven-
bus waarin cliënten van SJG Weert aan- of opmerkin-
gen kwijt kunnen. Er is het afgelopen jaar goed meege-
dacht over  veel verschillende onderwerpen, dat bleek 
wel uit de diverse “verbeterpunten” die wij via onze 
brievenbus binnen hebben gekregen. Hieronder een 
opsomming van de aangeleverde verbeterpunten. 

hygiëne, bewegwijzering, weinig zitplaat-
sen centrale hal, schoonmaak, wachttijden 
apotheek
teveel bedden 4e etage, rookoverlast 
ingang
inrichting welkomsthal, klantvriendelijk-
heid priklab, schoonmaak, wachttijden 
apotheek
inrichting verpleegkamers, schoonmaak
eetmogelijkheden mantelzorgers, tocht 
centrale hal
gratis WiFi gasten, klacht SE
schoonmaak verpleegafdelingen (incl. 
badkamer en wc)
muziek centrale hal, plaatsen geldauto-
maat, klantvriendelijkheid balie oogartsen, 
wachttijden   apotheek, verbetering restau-
rant, mogelijkheid mee-eten met patiënt, 
rolstoelbewegwijzering, overlast roken 
buiten
centrale hal en tocht, parkeerproblematiek, 
schema buurtbussen, betaling bij apotheek 
na ontslag ziekenhuis, bekendheid week-
parkeerkaart vergroten, parkeergarage 
seniorvriendelijk maken, privacy  
patiënt tijdens vervoer patiënt in het 
ziekenhuis

Deze verbeterpunten spelen een grote rol bij onze 
beeldvorming van relevante onderwerpen. Daarnaast 
houdt dit voor ons de focus op zaken die voor de cliënt 
van het ziekenhuis van belang zijn. Onze ambtelijk 
secretaris overlegt de verbeterpunten tevens met de 
klachtenfunctionaris.

Vooruitblik 2017

januari

maart

april

mei
juni

juli
aug/sept.

oktober

nov./dec.

Ieder jaar houden wij met alle leden een zogenaamde brown-paper sessie. Tijdens deze sessie bekijken we samen welke 
onderwerpen het aankomend jaar op onze agenda komen te staan. Iedere werkgroep gaat daarna aan de slag met de 
gekozen onderwerpen. Onze ambtelijk secretaris vertaald de input die hieruit naar voren komt in een jaarplan. Ons 
jaarplan kunt u terugvinden op de website van SJG Weert. Het aankomende jaar hebben wij aandacht voor cliëntgerichte 
zorg, de cliënt en de toekomst, de senior cliënt en de mantelzorger. Tevens zijn wij in het laatste kwartaal van 2016 
begonnen met het werven van twee nieuwe leden aangezien de zittingstermijn van Elly Gubbel-Stappers en Henriët 
Reuter midden 2017 a�oopt. 

•  Jaarverslag CR 2015, jaarplan, werkplan en 
               communicatieplan van  zowel  2016 en 2017
•  Financieel jaarverslag CR 2015, Begroting CR 
            2017
•  Rol van CR bij het Seniorvriendelijk keurmerk
•  Poll van de CR en de onderwerpen die daar uit  
 voortvloeien
•  Samenwerking SJG Weert en CZE
•  Spiegelgesprekken
•  Organiseren bijeenkomst voor vrijwilligers
•  Klanttevredenheid
•  Zichtbaarheid CR
•  Contacten met diverse verenigingen
•  Cliëntenraad ‘Op bezoek bij’ diverse afdelingen
•  Werving nieuwe leden voor de Cliëntenraad
•  Patiëntervaringen - verbeterpunten
•  Diverse artikelen voor de Gezondheidskrant en 
 Impuls

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

Schrijf het op en stop de kaart in de brievenbus van de 
Cliëntenraad (centrale hal). 

Heeft u een verbeterpunt 
voor het ziekenhuis? 
 

Cliëntenraad SJG Weert | Antwoordnummer 1073 | 6000 VB  Weert
clientenraad@sjgweert.nl | (0495) 57 24 00

Uw feedback wordt meegenomen als leidraad in de adviezen en ongevraagde 
adviezen die de Cliëntenraad geeft aan de directie.

Voor individuele klachten verwijzen wij u naar de 
klachtenfunctionaris tel: (0495) 57 22 05.

Kaart Cliëntenraad te vinden in de centrale hal



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

Mochten er na het lezen van het jaarverslag 2016 nog 
vragen overblijven, dan is de CR op de volgende manie-
ren 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 onze brievenbus 
in de centrale hal. 

Contact

https://twitter.com/SJGWeertCR

Links
Klik op de links voor meer informatie over ons:

http://www.sjgweert.nl/patienten/clientenraad

De Cliëntenraad wordt ondersteund door Marieke 
Loijen, ambtelijk secretaris. 

Ambtelijke ondersteuning

U bent onze ogen en oren, wij zijn uw stem!!

Maria Kursten,
vicevoorzitter

Henriët Reuter
Stege, lid
patiëntenzorg

Henk Elzenaar,
lid
facilitaire zaken

Margo van Heel,
lid
communicatie

Elly Gubbels-Stappers,
lid
patiëntenzorg

Maurice van Eijsden,
lid
financiën en control,
facilitaire zaken

Samenstelling Cliëntenraad 2016 

contacten manage-
ment, algemene 
zaken, communica-
tie, public relations 
en voorlichting

Jacques Bouten, 
voorzitter
algemene zaken, 
administratieve, 
financiële en juri-
dische aspecten, 
facilitaire zaken


