Cliëntenraad
Jaarplan 2015

Inleiding
De Cliëntenraad 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 onder andere veiligheid, hygiëne, kwaliteitsbeleid, klachtenregeling, voeding, bouwzaken enz. De werkwijze van de Cliëntenraad
is erop gericht om het cliëntenbelang in beleid en praktijk zo goed mogelijk te behartigen/gestalte
te geven.

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

Speerpunten Cliëntenraad
In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor
zijn speerpunten benoemd. Bij het vaststellen van deze speerpunten heeft de Cliëntenraad de huidige kwaliteitsnormen, onderzoeken, patiëntenervaringen en informatie uit de organisatie gebruikt als onderlegger.
Ook zijn het Middellange Termijn Plan en de prioriteiten van 2015, beleidsstukken van de organisatie, hierin
meegenomen. Dit heeft geresulteerd in vier speerpunten, te weten:

Facilitaire zaken
Ouderenzorg

Communicatie
Financiën en control

Facilitaire zaken
De Cliëntenraad heeft ervoor gekozen om de laatste ontwikkelingen op het beleidsterrein facilitaire zaken in beeld te krijgen. Op deze manier kan de Cliëntenraad vanuit de juiste uitgangspositie
een relevante bijdrage leveren op de onderdelen die voor de cliënten van SJG Weert van belang
zijn. Onderstaande onderwerpen zullen het aankomend jaar gevolgd worden:

Huisvesting

Het doel is om in een vroegtijdig stadium betrokken te worden in de ontwikkelingen van bouw- en huisvestingsplannen zodat op het juiste moment het cliëntenbelang ingebracht kan worden. Denk hierbij aan
aankleding, sfeer, restauratieve zorg, hotelfunctie en nieuwbouw. Hiervoor heeft de Cliëntenraad inzage
nodig in diverse visiedocumenten, nieuw- en verbouwingsplannen en zal gesprekken voeren met directie
en betrokken medewerkers. Doelgroep: alle cliënten en bezoekers van het ziekenhuis

Logistiek algemeen

De Cliëntenraad streeft er al jaren naar om
de informatievoorziening binnen het
ziekenhuis te verbeteren en de patiëntvriendelijkheid te vergroten (bewegwijzering,
informatie op poli’s en wachtkamers enz.)
Ook het verbeteren en stimuleren van
afspraken tussen ketenpartners voor een
betere doorstroom en goede nazorg en
opvang na ontslag uit het ziekenhuis is voor
de Cliëntenraad een belangrijk onderdeel.
De Cliëntenraad gaat hierover in gesprek
met de manager bedrijfsvoering om o.a. de
inzet van het logistieke document te bespreken, met de klachtenfunctionaris inzake de
klachten die er binnenkomen en verzamelt
verder informatie om een goed beeld te
krijgen van de huidige status. Daar waar
nodig zal de Cliëntenraad een ongevraagd
advies geven. Doelgroep: alle cliënten, exclienten en bezoekers van het ziekenhuis.

Veiligheid algemeen

Veiligheid is een actureel onderwerp wat breed van begrip is. Denk aan patiëntzorg, hygiëne, medicatieveiligheid, calamiteiten, brandveiligheid en preventie. Het doel is om inzicht te krijgen in de maatregelen
die al genomen worden om de veiligheid van cliënten te borgen om op die manier adviezen te geven ter
verbetering van de situatie. Doelgroep: alle cliënten en bezoekers van het ziekenhuis.

ICT algemeen

Een ziekenhuis is sterk afhankelijk van ICT (informatie- en communicatietechnologie). Beschikbaarheid van
informatie en patiëntgegevens is zeer belangrijk alswel de bescherming hiervan (privacy). Door inzicht te
krijgen in rapporten en gesprekken te voeren met de afdeling ICT en de klachtenfunctionaris krijgt de
Cliëntenraad een goed beeld van de huidige stand van zaken en kan eventueel gevraagd of ongevraagd
adviseren in deze. Doelgroep: alle cliënten en excliënten van het ziekenhuis.

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 (kunnen) hebben voor cliënten. Om een goed beeld te krijgen van de
behoefte van de doelgroep en de afstemming hiervan binnen de organisatie zet de Cliëntenraad
zowel intern als extern acties uit. Hierna volgt een opsomming.

Werkbezoek (intern) “De Cliëntenraad op bezoek bij....”

Door regelmatig poli’s en afdelingen te bezoeken verwerft de Cliëntenraad kennis over de sterke punten,
uitdagingen, toekomstplannen en cliëntgerichtheid van de betreffende poli of afdeling. Tevens krijgt de
Cliëntenraad hierdoor inzicht in de werkprocessen.

Contact met diverse geledingen binnen SJG

De Cliëntenraad onderhoudt en versterkt het contact met diverse geledingen binnen de organisatie om
inzicht te krijgen in alle processen en afspraken die er gemaakt worden. Denk hierbij aan directie en
management, medische staf, verpleegkundig stafbestuur, leidinggevenden en de ondernemingsraad. Bij
een gevraagd en of ongevraagd advies over een onderwerp is research en feedback belangrijk. De Cliëntenraad presenteert zich binnen en buiten de organisatie middels een jaar/werkplan, een jaarverslag,
verslagen van de vergaderingen en een folder. Regelmatig zal iemand uitgenodigd worden in de maandelijkse vergadering, afhankelijk van het geagendeerde onderwerp.

Informatiebijeenkomsten (patiënten)verenigingen

Op uitnodiging of op aanvraag gaat de Cliëntenraad op bezoek bij (patiënten)verenigingen. Daar wordt
uitleg gegeven over het doel en de werkwijze van de Cliëntenraad. Vaak door middel van een op het
thema aangepaste powerpointpresentatie. Het is ook bij uitstek de perfecte manier om ervaringen en
ideeën uit te wisselen.

Website Cliëntenraad

Binnen de website van SJG Weert heeft de Cliëntenraad een eigen website. Op deze manier kan de Cliëntenraad de achterban informeren (nieuwsitems) maar tevens is er de mogelijkheid voor bezoekers van de
website om feedback te geven (verbeterpunten ziekenhuis, maillinglist). Ook plaatst de Cliëntenraad
regelmatig een poll waarop cliënten kunnen reageren. Het doel is de herkenbaarheid van de Cliëntenraad
te vergroten zodat cliënten hun weg vinden naar de Cliëntenraad.

Herkenbaarheid en bereikbaarheid Cliëntenraad in de hal van SJG Weert

Sinds 2014 heeft de Cliëntenraad 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 ziekehuis. Op deze zuil is de folder van de
Cliëntenraad te vinden. Met deze folder worden cliënten en bezoekers tevens in de gelegenheid gebracht
om een verbeterpunt voor het ziekenhuis te melden, middels een kaart, of om in contact te komen met de
Cliëntenraad. De brievenbus van de Cliëntenraad is tevens in deze zuil geplaatst.

Overige communicatie

Naast bovenstaande acties heeft de Cliëntenraad de beschikking over diverse communicatiemiddelen die
regelmatig ingezet worden. Zo levert de Cliëntenraad een vaste bijdrage aan de Gezondheidskrant die
ieder kwartaal door het ziekenhuis in het adherentiegebied verspreidt wordt. Ook heeft de Cliëntenraad
een twitteraccount. Hiermee informeert de Cliëntenraad de achterban over de werkzaamheden, het
ziekenhuis, de website van SJG Weert en de algemene gezondheidsontwikkelingen. Een directe link van
de tweets die geplaatst worden staat op de website van SJG Weert.

Ouderenzorg
Zowel de directie van SJG Weert als de Cliëntenraad hebben ouderenzorg hoog op de agenda
staan. Een groot deel van de klantenkring van SJG Weert behoort dan ook tot de groep 65 plus en
de Cliëntenraad wil dat deze klant het ziekenhuis dicht bij huis blijft bezoeken. Het ziekenhuis
heeft het keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuis. Dit jaar wordt het keurmerk opnieuw getoetst
op verschillende kwaliteitsaspecten waaronder kwaliteit van zorg, de inrichting en toegankelijkheid. Het ziekenhuis organiseert de zorg voor ouderen zo dat niet alleen de reden van bezoek aan
het ziekenhuis leidraad is maar ook andere aandoeningen en beperkingen waar ouderen in hun
leefsituatie tegenaan lopen.

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

De Cliëntenraad zal het proces van vertaling en implementatie van de criteria van het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis op de voet blijven volgen. Regelmatig
zal er contact zijn met de projectleiding van de ouderenzorg.

Netwerkbijeenkomsten

In 2015 zal de Cliëntenraad drie tot vijf bijeenkomsten
voor senioren (mede) organiseren of ten minste hierin
participeren. Daar zal voorlichting gegeven worden over
de aanpak van de ouderenzorg in SJG Weert. Dit zal
gebeuren in samenwerking met de projectleiding ouderenzorg van SJG Weert.

Huis voor de Zorg

De Cliëntenraad zal minimaal twee keer een bijeenkomst bezoeken waarbij alle CR’en van ziekenhuizen in
Limburg bij elkaar komen.

“U bent onze ogen en oren,
wij zijn uw stem!!”
Financiën en control
Tot slot het speerpunt financiën en control. De Cliëntenraad wil graag inzage in de financiële stukken om in het vizier te houden hoe ver de ontwikkelingen zijn. Dit zal besproken worden met de
directie, maar ook zal er periodiek overleg plaatsvinden met de afdeling financiën en control en de
afdeling administratie.

De speerpunten die benoemd staan zijn allemaal sterk met elkaar verweven. De ene actie sluit de
andere niet uit. Om alles in goede banen te leiden worden er twee leden benoemd die zich met een
speerpunt gaan bezighouden. Dit gebeurt aan de hand van dit jaarplan en een werkplan. In iedere
vergadering van de Cliëntenraad zullen de speerpunten als vast agendapunt besproken worden.

Overige aandachtspunten
Naast de speerpunten zal de Cliëntenraad diverse onderwerpen op de voet blijven volgen en daar
waar nodig acties uitzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

samenwerking Catharina Ziekenhuis en SJG Weert
oncologische zorg
integratie huisartsenpost en spoedeisende hulp
behoud acute zorg
Tot slot
Middels dit jaarplan hebben wij u inzicht gegeven in de werkwijze van de Cliëntenraad en
onze voornemens voor 2015. Dit plan is een richtlijn voor het handelen van de Cliëntenraad.
Aan het eind van het jaar, begin volgend jaar, zal het jaarplan geëvalueerd worden en wordt
er bekeken of de doelstellingen behaald zijn. In het jaarverslag vindt u deze doelstellingen
terug naast andere zaken waarmee de Cliëntenraad zich heeft beziggehouden.

Samenstelling Cliëntenraad januari 2015
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