NIEUWSBRIEF CLIËNTENRAAD
NUMMER: JUNI 2019
________________________________________________________________________________________________________________________________

Beste lezer,
Binnen onze organisatie is in de afgelopen maanden veel gebeurd en de Cliëntenraad heeft, vooral op de
achtergrond, de ontwikkelingen op de voet gevolgd. De belangen van alle cliënten en de kwaliteit van zorg hebben
wij steeds op de eerste plaats gesteld en daarmee hebben we een goed evenwicht tussen, soms moeilijke,
beslissingen en het uit te voeren beleid weten te bereiken. In deze nieuwsbrief praten wij je graag bij over de
belangrijkste zaken.

Nieuwe wetgeving
De wet op de medezeggenschap voor cliënten in
de zorg (WMCZ) is in mei 2019 aangenomen
door het parlement. In de nieuwe wet wordt de
medezeggenschap in de zorg versterkt en krijgt
de Cliëntenraad op een aantal onderwerpen
instemmingsrecht. Details van de wet worden
nu uitgewerkt. Mogelijk zal de wet op 1 januari
2020 in werking treden.

Speerpunten Cliëntenraad 2019
Op 5 maart jl. heeft de Cliëntenraad een extra
vergadering ingelast om samen te bepalen op
welke speerpunten de CR zich het komende jaar
gaat focussen. Leidraad hierin zijn de
strategische uitgangspunten van de Raad van
Bestuur. Daarnaast heeft de Cliëntenraad ervoor
gekozen om nog twee aanvullende speerpunten
te benoemen: Professionalisering CR en Contact
Achterban.
De Cliëntenraad zal het komende jaar extra
energie zetten op de volgende speerpunten:
-

Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP):
Merem streeft er in de komende jaren
naar, mede in reactie op landelijke
afspraken, de opnameduur zo kort
mogelijk te maken. Dat vraagt wel goede
afstemming met behandelaren dicht bij
huis. De Cliëntenraad volgt deze

-

-

-

ontwikkeling kritisch. Zij is benieuwd
naar ervaringen van patiënten die hier al
mee te maken hebben.
Contact met de achterban: de
Cliëntenraad onderzoekt op dit moment
diverse mogelijkheden om meer en
beter contact met de achterban te
krijgen. Daarbij wordt bijvoorbeeld
gedacht aan een patiënten panel. Als je
daar belangstelling voor hebt, kun je je
aanmelden via het mailadres onder aan
deze nieuwsbrief.
Voeding: voeding is al enige tijd een
aandachtspunt van de Cliëntenraad. Het
is de bedoeling, dat het thema Voeding
onderdeel
wordt
van
de
behandelmodules, met name voor
longrevalidatie. Binnenkort gaat hiervoor
een projectgroep van start. De
Cliëntenraad neemt deel in deze
projectgroep.
Professionalisering CR: in een wereld die
voortdurend verandert, past het, dat de
Cliëntenraad kritisch naar zichzelf kijkt.
De komst van de nieuwe wet stelt
andere eisen aan de leden van de
Cliëntenraad. Om aan de eisen tegemoet
te komen, is een verdere
professionalisering een gezonde
noodzakelijkheid.
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Het thema Veiligheid houdt onverminderd onze
voortdurende aandacht.
We houden jullie op de hoogte van de
voortgang van de speerpunten.

De Cliëntenraad is zoveel als mogelijk aanwezig
bij deze huiskamer overleggen om ook op die
manier contact met haar achterban te houden.

Nieuwe leden Cliëntenraad
Rookbeleid
Merem stimuleert een gezonde leef- en
werkomgeving. Steeds meer ziekenhuizen zijn of
worden in de nabije toekomst volledig rookvrij.
Merem kan en wil hierin niet achterblijven.
In 2018 is een eerste advies gevraagd aan de
Cliëntenraad. In haar advies heeft de
Cliëntenraad zich uitgesproken voor een rookvrij
Merem op zo kort mogelijke termijn.
De beslissing is nu door het MT genomen dat
Merem per 1 oktober rookvrij zal zijn. De maand
oktober sluit mooi aan bij de ‘Stoptober’-actie,
waarbij mensen jaarlijks elkaar helpen om te
stoppen met roken.
Voor de voorbereiding is een projectgroep
ingesteld. De Cliëntenraad is betrokken bij de
projectgroep Merem Rookvrij, waarbij de
belangen van de cliënten uiteraard goed in het
oog worden gehouden.

De Cliëntenraad heeft twee leden geworven, die
beiden hun bijdrage willen leveren om de
belangen van de cliënten binnen Merem te
behartigen.
Betty van Luijn heeft haar sporen verdiend als
officemanager en is reeds begonnen. Stef Bos
heeft zijn carrière vooral binnen het onderwijs
gemaakt en start in augustus als lid van de
Cliëntenraad. Betty en Stef, van harte welkom
en veel plezier!
Heb je ook belangstelling voor de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad heeft nog een vacature. Die
zien wij graag ingevuld door een betrokken
ouder, die zich wil inzetten voor de algemene
belangen van cliënten. De Cliëntenraad mist nog
een vertegenwoordiger vanuit de doelgroep
kinderen/jeugd. Dus… ben je ouder van een kind
met een lichamelijke of meervoudige beperking
en wil je een bijdrage leveren aan het werk van
de Cliëntenraad? Meld je aan!

Huiskameroverleg
Maandelijks vinden er binnen de verschillende
‘huizen’ huiskamer overleggen plaats. De
bedoeling is cliënten de mogelijkheid te bieden
om zaken te bespreken die aandacht nodig
hebben. Tevens kunnen cliënten aangeven waar
zij behoefte aan hebben.

Mocht je wat met ons willen delen, schroom niet
te mailen naar secretaris.clientenraad@gmail.com
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