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Voorwoord 
Alle voortekenen wijzen erop dat het jaar 2015 een 
ener verend jaar wordt voor Isala, op weg naar een nog beter 
zieken huis dan het nu al is. Dit jaar worden de voorbereidingen 
getroffen om begin 2016 de JCI-accreditatie te verwerven. Dit 
betekent dat processen worden door gelicht en op alle fronten 
‘het bed opnieuw geschud’ zal worden. Maar dit is slechts één 
item dat ons ziekenhuis in beweging zet en houdt. Daar naast 
zal de fusie met Noorderboog verder gestalte krijgen. Deze 
verande rings processen kosten energie en aandacht van alle 
betrokkenen. 

En wat te denken van de maatschappelijke ontwikkelingen 
die dwingen tot een voortdurende focus op het betaalbaar 
houden van de zorg. Enerzijds gaat de ontwikkeling op het 
gebied van ICT en techniek onverminderd voort en anderzijds 
zijn er de demografische ontwikkelingen die met zich 
mee brengen dat de vergrijzing verder doorzet. Dit laatste 
heeft zijn weerslag op groepen van patiënten en op specifieke 
vragen die de aard van het ‘ziek-zijn’ met zich meebrengt. 
Helaas kent de zorg grenzen.

Dit speelt zich af in een omgeving waarin de primaire 
basis taak van het ziekenhuis onverminderd de aandacht moet 
behouden, te weten: mensen beter maken, bijstaan in een 
onzekere periode in hun leven, maar mensen ook bijstaan en 
onder steunen als de behandeling eindigt. De focus moet te 
allen tijde gericht blijven op de patiënt. De patiënt is immers 
de bestaansreden van het ziekenhuis.
Door de vergrijzing van de samenleving en het steeds ouder 
worden van de patiënt moet vaker vastgesteld worden dat 
er geen genezing (meer) mogelijk is. Dan komt de nadruk 
te liggen op de verzorging en het begeleiden van de patiënt 
en zijn omgeving. Het ziekenhuis heeft een taak om met 
anderen te zorgen voor een optimale begeleiding in de totale 
zorgketen. 

Bij alle beslissingen zal de patiënt in de gelegenheid dienen te 
worden gesteld om regie te voeren en mee te beslissen. “Baas 
in eigen bed” hebben we dat genoemd en dat is meer dan 
een kreet. Het betekent mens zijn in een veilige en zorgzame 
omgeving, transparantie van de behandeling en de daarbij 
te maken keuzes. Het is ook voortdurend blijven luisteren 
naar de patiënt, zijn wensen en (on)mogelijkheden binnen 
het kader waar een ziekenhuis als medische instelling mee te 
maken heeft.

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit 
het perspectief van de patiënt over een scala van vraagstukken 
waarbij de patiënt telkens centraal staat.

Vanuit deze invalshoek zal de Clientenraad zijn taak ook in 
2015 blijven vervullen. Naast het inzetten van de bekende 
instrumenten, zoals tevredenheidonderzoeken, spiegel-
gesprekken, schaduwen en nakomen van de klantbeloften, 
richten wij het komende jaar in ieder geval ook de aandacht op 
de aspecten die we hierboven hebben geduid. Dit alles hebben 
we geprobeerd zo concreet mogelijk weer te geven in het 
voorliggende jaarplan 2015. 

Harm Lassche, voorzitter Clientenraad Isala. 
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Speerpunten
A. De patiënt in de veranderende situatie
Op het moment waarop een patiënt voor een afspraak in 
het ziekenhuis komt of wordt opgenomen bevindt deze 
zich in een veranderende situatie en is daardoor onzeker 
en in principe kwetsbaar. Het is zaak dat de medewerkers 
die een patiënt behandelen dit altijd voor ogen houden 
en alles in het werk stellen om die kwetsbaarheid zoveel 
mogelijk te neutraliseren. Dat kan onder meer door vanaf het 
begin duidelijk te maken wie de behandelend arts (hoofd-
behandelaar) is en de dienstdoende verpleegkundige. 
 
De patiënt staat centraal; dit houdt in dat hij (of zijn familie) 
goed wordt geïnformeerd over behandelmogelijkheden en 
keuzemogelijkheden. Op grond van deze informatie is hij, 
samen met de behandelaar, in staat een weloverwogen keuze 
te maken over de behandeling. 
 
In bepaalde situaties kan dit betekenen dat niet langer voor 
een medische behandeling wordt gekozen omdat dit de 
kwaliteit van leven te nadelig beïnvloedt. We denken hierbij 
aan grote ingrepen bij zeer kwetsbare patiënten en waarbij de 
‘kwaliteit’ met of zonder behandeling tegen elkaar moeten 
worden afgewogen. Dit thema willen we het komende jaar 
graag bespreken met bijvoor beeld de VAR (verpleegkundigen 
adviesraad) en de ouderen geneeskunde. Wij komen sowieso 
vaker in aanraking met de ouderengeneeskunde in Isala; er 
komen immers steeds meer oudere patiënten. Wij volgen ook 
de ontwikkelingen rondom de palliatieve zorg. Hierover gaan 
wij in gesprek met de Geestelijk Verzorgers van Isala. 
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B. De patiënt in Isala in een veilige, gastvrije omgeving,  
 waarbij de (kleine) kwaliteit voorop staat.
In 2014 is de nieuwbouw helemaal afgerond. Gedurende dit 
jaar zijn op advies van de Cliëntenraad patiënten en cliënten 
in de gelegenheid gesteld hun opmerkingen en adviezen 
te melden via internet of op de kaartjes ‘Uw mening telt’ bij 
de balie. Waren in 2014 de reacties vooral gericht op zaken 
rondom de bouw, in 2015 willen we de gelegenheid geven 
over allerlei zaken ideeën aan te leveren. We willen ons er sterk 
voor maken dat hiertoe in de loop van het jaar een ideeënbus 
komt in de Centrale Hal. Digitaal ideeën aandragen via de 
website van Isala zal ook mogelijk dienen te zijn.

Doel
Patiënten en cliënten worden in de gelegenheid gesteld hun 
ideeën over allerlei zaken te geven.

Volgens de wet hebben patiënten en hun familieleden rechten 
die gericht zijn op kwaliteit en veiligheid. Zonder afbreuk 
te doen aan andere vormen vinden wij een aantal rechten 
extra belangrijk. Het komende jaar gaan we ons verder hierin 
verdiepen en beoordelen of de kliniek aan deze patiënten- en 
familierechten goed invulling geeft.
1. Recht op (goede) zorg.
2. Recht op informatie om vandaar uit al of niet toestemming 

te geven voor een behandeling.
3. Recht op privacy.
4. Recht op fysieke bescherming.
5. Recht om te klagen.

Deze rechten komen verderop in dit jaarplan ook ter sprake.

Doel 
•	 De patiënt wordt behandeld op een wijze die tegemoet 

komt aan de situatie waarin hij zich bevindt.
•	 De patiënt en zijn familie krijgen de benodigde informatie 

die voor behandeling nodig is.
•	 De patiënt en zijn familie worden gewezen op hun rechten. 

De medewerkers houden bij de behandeling rekening met 
deze rechten.
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We gaan ons samen met Isala inzetten voor het verlenen van 
‘veilige’ zorg. Het ziekenhuis dient te zijn ingericht op het 
voorkómen van fouten. Mocht er toch wat fout gaan dan 
bestaat de mogelijkheid van ‘Het veilig incident melden’. 
Door met elkaar de fouten te bespreken kan herhaling in de 
toekomst worden voorkomen en wordt de kwaliteit verbeterd. 
 
In juni 2014 organiseerden wij het symposium: ‘Baas in eigen 
bed’. Hier kwam onder meer aan de orde wat de Cliëntenraad 
kan doen om de veiligheid van de patiënt te verbeteren. De 
inleiders en toehoorders gaven adviezen. Deze adviezen 
nemen wij ter harte. Zo gaan wij ons vooral richten op de rol 
die de patiënt zelf kan hebben. 
 
Nadrukkelijk stellen we in de organisatie de ‘patiënt veiligheids-
kaart’ en de ‘Durf te vragen’ folder aan de orde. Het is ons 
gebleken dat deze op veel afdelingen niet of onvoldoende 
onder de aandacht worden gebracht. 
Verder nemen we deel aan veiligheidsrondes en laten we 
ons informeren over uitkomsten van patiënt tevredenheids-
onderzoeken en enquêtes waarin ook veiligheidsaspecten aan 
de orde komen. 
We zijn vertegenwoordigd in het Veiligheidsnetwerk 
Zwolle. In dit netwerk zitten nagenoeg alle partijen uit de 
Zwolse zorgketens. Voorbeelden van items die hier aan de 
orde komen zijn: medicatieoverdracht in de keten en het 
transmuraal incident melden.

Doel 
•	 De Cliëntenraad is betrokken bij het veiligheidsbeleid en 

draagt bij aan een permanente aandacht voor veiligheid.
•	 De patiënt wordt actief betrokken bij een veilige zorg.

Isala wil efficiënter gaan werken, onder meer door de 
werk processen opnieuw in te richten. Vorig jaar is hiervoor 
de start gemaakt door werkgroepen op te starten om de 
processen in de zorg te verbeteren, zowel op de poli als in de 
kliniek. Ook is de Cliëntenraad meegenomen in het proces 
om de stafdiensten te reorganiseren. In 2015 zal hierover aan 
onze raad advies worden gevraagd. Bij het adviseren kijken wij 
vooral naar eventuele gevolgen voor de patiënt. 
 
Tijdens het behandelproces van de patiënt vinden veel 
overdrachtsmomenten plaats. 
De huisarts verwijst naar het ziekenhuis, vervolgens vindt 
opname plaats. Tijdens de opname zijn er ook verschillende 
overdrachtsmomenten. Tenslotte komt er een moment dat 
de patiënt weer wordt ontslagen om naar huis te gaan of 
naar een andere zorginstelling. Dit proces dient zorgvuldig te 
verlopen; we denken hierbij o.a. aan de vorm en inhoud van de 
ketenzorg en medicatieoverdracht. 

Doel
Zorgprocessen worden patiëntvriendelijk ingericht
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Om het kwaliteits- en veiligheidsbeleid te verbeteren wil Isala 
over de volle breedte gaan voldoen aan vooraf vastgestelde 
normen. Processen gaan ingericht worden volgens de normen 
van JCI (Joint Commission International). Bij dit kwaliteits-
systeem wordt de patiënt gevolgd van binnenkomst naar 
ontslag; er wordt gekeken of alles rondom het proces 
voldoet aan die gestelde kwaliteitsnormen. De door ons 
geformuleerde klant beloften sluiten hier naadloos op aan.  
De verwachting is dat er eind 2015 / begin 2016 een eerste 
officiële tussenrapportage komt.  

De Cliëntenraad gaat actief meedoen en meedenken om 
de stand van zaken in beeld te krijgen en waar mogelijk 
te verbeteren. Het gaat de Clientenraad daarbij niet om 
protocollen, want die zijn geen doel op zich, maar een middel 
tot om de kwaliteit in de meest brede zin te verbeteren en te 
handhaven.

Doel
•	 De Cliëntenraad volgt de ontwikkelingen rondom JCI en 

neemt waar gewenst hieraan deel.

Isala heeft gastvrijheid en patiëntgerichtheid hoog in het 
vaandel staan. Om zo te kunnen werken moet je inzicht 
hebben in de wensen en behoeften van patiënten en 
cliënten. Daarom blijven wij pleiten voor het veelvuldig 
inzetten van instrumenten als spiegelgesprekken, patiënt-
tevredenheidsonderzoeken en ontslaggesprekken. 
De goede en minder goede zaken komen op deze wijze boven 
water. Zo wordt inzichtelijk waar de organisatie zich op moet 
richten. Dit heeft geresulteerd in het formuleren van een vijftal 
klantbeloften. In ons jaarplan 2014 schreven we uitvoerig 
hierover.  
 
We benoemen we de klantbeloften die de organisatie heeft 
geformuleerd nogmaals:
1. U wordt door uw huisarts verwezen naar een specialist: 

Binnen 4 weken is uw eerste afspraak op de polikliniek. 
2. In de wachtkamer wacht u hooguit 15 minuten. Als het toch 

langer duurt laten wij u weten waarom.
3. Van uw arts krijgt u in begrijpelijke taal, mondeling en 

schriftelijk, uitleg over uw aandoening, uw behandeling, 
risico’s of gevolgen daarvan en mogelijke alternatieven. 

4. U heeft één arts als hoofdbehandelaar. Hij houdt het 
overzicht op uw behandeling en is het vaste aanspreekpunt 
voor u en uw naasten. 

5. U gaat na een opname naar huis: wij voeren een ontslag-
gesprek met u en zorgen ervoor dat u goed voorbereid 
en geïnformeerd naar huis gaat. U krijgt een brief mee 
waarin uw aandoening, uw behandeling, uw medicijn-
voorschriften, de nazorg, vervolgafspraken en uw contact-
persoon in Isala staan vermeld.

Doel
•	 Patiëntenraadpleging vindt doorlopend plaats om bij te 

dragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg.
•	 Eind 2015 zijn deze klantbeloften realiteit. We bezien dan 

de noodzaak van het formuleren van eventuele nieuwe 
klantbeloften. 
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C. Bejegening, communicatie 
Isala geeft in zijn kaderbrief voor 2015 onder meer aan dat de 
tevredenheid van patiënten verhoogd dient te worden door 
de service te verbeteren en hoffelijkheid en empathie voorop 
te stellen. Het waarmaken van de door ons geformuleerde 
klantbeloften zal hier positief aan bijdragen. Wij ondersteunen 
dit doel van de organisatie van ganser harte; het sluit aan bij de 
doelen die wij in 2014 al stelden:

Doel
•	 Alle medewerkers in Isala verlenen zorg ‘met hart en ziel’.
•	 Het percentage patiënten dat tevreden is, stijgt  

meet baar verder en ook het percentage patiënten dat  
zeer tevreden is.

In Isala wordt een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) 
ingevoerd. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen van de 
zorgverlening. Inhoudelijk denken wij hierover beperkt mee. 
Voor ons is belangrijk dat wordt voldaan aan de wettelijke 
eisen van uitwisseling van medische gegevens. Het geven 
van toegang tot het medisch dossier mag pas plaats vinden 
als de patiënt en/of zijn arts precies weet en kan regelen wie 
welke informatie inziet, met welk doel. Daar is specifieke 
toestemming voor nodig. Deze moet per zorgverlener 
gegeven worden. Zo kan er een gesprek tussen arts en patiënt 
ontstaan waarmee bepaald kan worden of het nodig is om 
bepaalde gegevens voor een bepaalde situatie te ontsluiten 
en met wie. Slechts dan wordt aan de eisen van uitdrukkelijke, 
geïnformeerde toestemming voldaan. Ook medewerkers 
moeten hun rol kennen; zij hebben ook maar beperkt toegang 
tot patiënten dossiers.

Doel
•	 De Cliëntenraad volgt de ontwikkelingen rondom de 

introductie van het EPD en let hierbij o.a. op de privacy van 
de patiënt.

Eind 2012 heeft de Cliëntenraad een ongevraagd advies 
uitgebracht, verwoord in de notitie: ‘Rust rondom het (zieken-
huis)bed’. Het is voor een patiënt van belang dat hij in een 
rustige omgeving kan herstellen. In dit advies stelden wij 
onder meer voor de bezoektijden op te knippen in twee 
delen; een middag- en avondbezoek. Na een redelijk lange 
aanlooptijd, mede vanwege de nieuwbouw, zal dit begin 
2015 geëffectueerd worden. De bezoektijden van Isala en 
Noorderboog zullen dan hetzelfde worden. Wij volgen deze 
ontwikkeling met belangstelling.
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Fusie ziekenhuizen Zwolle 
en Meppel
In 2014 brachten wij advies uit m.b.t. de juridische fusie tussen 
Isala en Noorderboog. In het proces hier naartoe werkten wij 
constructief samen met onze collega’s uit Meppel. Samen met 
de Raad van Bestuur en de collega’s uit Meppel gaan we vorm 
geven aan de structuur van de Cliëntenraden.
In het komende jaar wordt de fusie verder geconcretiseerd. 
De Raad van Bestuur betrekt ons bij dit proces, met name waar 
het directe gevolgen heeft voor de patiënt. Voor ons staat 
hierbij het belang van de patiënt altijd voorop.
De ziekenhuizen geven op meerdere manieren invulling aan 
patiëntenparticipatie. Afstemming hiervan zal in de komende 
periode plaatsvinden.

Doel
De Cliëntenraad helpt mee aan het verder vormgeven van de 
fusie en stelt hierbij het belang van de patiënt voorop.

Een goede communicatie naar de verschillende (kwets bare) 
patiëntengroepen is noodzakelijk. Volgens de JCI normen 
moet het ziekenhuis zorgen voor voorlichting die deelname 
van de patiënt en familieleden aan zorg beslissingen en 
zorg processen ondersteunt. Op grond van de voorlichting 
moeten de patiënt en zijn familie in staat zijn samen met 
de behandelaar keuzes te maken met betrekking tot de 
behandel mogelijkheden. Daarnaast moet de organisatie ook 
zorgen voor een goede voorlichting aan de patiënten over 
de rechten die hij heeft m.b.t. tot de zorgverlening, zoals ook 
genoemd onder speerpunt A. 
 
Wij gaan hierover met betrokken afdelingen, zoals Kwaliteit en 
Veiligheid en Concerncommunicatie, in gesprek. 
Onder meer gaan wij volgen hoe de communicatie rondom de 
nieuwe bezoektijden vorm wordt gegeven. 
 
Communicatie werkt twee kanten op. Wij horen ook graag de 
bevindingen en adviezen van de patiënten. Hierbij noemen 
wij de introductie van de ideeënbus. Daarnaast gaan wij een 
aantal keren met patiënten, cliënten, in gesprek in de  hal van 
het ziekenhuis. In geval ons individuele klachten bereiken 
over de behandeling in Isala, verwijzen wij naar het bureau 
Klachtenopvang van Isala, dat hier voor is ingericht.

Doel
•	 Communicatie vindt plaats op de momenten waarop dit 

voor de patiënt nodig is en op een wijze die aansluit bij de 
betreffende patiënt(engroep).
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Wij adviseren de Raad van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, 
over zaken die het belang van de patiënt betreffen. De onder-
werpen waarover verplicht advies moet worden gevraagd 
zijn vastgelegd in de Wmcz en opgenomen als bijlage bij dit 
jaarplan.
Circa vijf maal per jaar vindt overleg plaats met de Raad van 
Bestuur om actuele situaties te bespreken. Om dit goed te 
kunnen doen participeren we in commissies en werkgroepen 
van het ziekenhuis of we laten ons periodiek informeren. 
Daarnaast stellen we ons op de hoogte van landelijke 
ont wikke lingen in de gezondheidszorg.

In het jaarverslag leggen we verantwoording af over de 
werkzaamheden van het afgelopen jaar. In het jaarplan zetten 
we de plannen voor het volgende jaar uiteen.
De Cliëntenraad werkt met een huishoudelijk reglement. 

Samenstelling 
De Cliëntenraad wordt gevormd door vrijwilligers, die zo breed 
mogelijk uit diverse maatschappelijke geledingen en uit het 
verzorgingsgebied van Isala afkomstig zijn. Uit de leden wordt 
het dagelijks bestuur gekozen. We worden ondersteund door 
een ambtelijk secretaris en het secretariaat van de afdeling 
Kwaliteit en Veiligheid. De werkzaamheden worden verdeeld 
in portefeuilles die in overleg worden toegewezen aan de 
leden. In 2015 wordt geen wisseling in de samenstelling van 
de Cliëntenraad voorzien. 

Contacten
Isala verdient een kundige en professionele Cliëntenraad. Om 
goed geïnformeerd te zijn hebben wij veel ontmoetingen 
binnen en buiten de organisatie en lezen wij vakliteratuur.

De organisatie van de 
Cliëntenraad 
Taak
De Cliëntenraad van Isala is actief sinds 2000 en vindt 
haar bestaansrecht in de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorg instellingen (Wmcz).
Medezeggenschap van cliënten in de zorg is op dit moment 
nog geregeld in deze wet. De rijksoverheid werkt aan een 
nieuw wetsvoorstel dat medezeggenschap in de zorg regelt.

Visie / Missie
In 2010 is in Isala een visie en missie vastgesteld. In het kort 
gezegd is die: ‘Beter leven met Isala’. Als kernwaarden hierbij 
zijn benoemd: Open, professioneel, met hart en ziel. Wij 
ondersteunen deze kernwaarden. De zorgen en vragen van 
de patiënt moeten, zoveel als mogelijk is, richtinggevend zijn 
voor de dienstverlening. 

Vanuit dit patiëntenperspectief staat de Cliëntenraad voor:
•	 een respectvolle bejegening;
•	 erkenning van ervaringsdeskundigheid van patiënten op 

alle niveaus binnen de zorgverlening;
•	 een voor ieder toegankelijke zorg die, vanuit de menselijke 

maat, deskundig en professioneel wordt verleend. 

Werkwijze 
Wij stellen ons op de hoogte van de manier waarop in de 
Isala klinieken de kwaliteit en kwantiteit van de zorg wordt 
gegarandeerd en we spannen ons in voor verbetering waar 
nodig. We zijn alert op ontwikkelingen die voor de patiënt van 
belang zijn en we bespreken deze zaken maandelijks in onze 
vergadering. 
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diverse medewerkers in de organisatie, zoals de klachten-
functionarissen, de geestelijk verzorgers, manager Facilitair 
bedrijf. De Cliëntenraad is vertegenwoordigd in meerdere 
(tijdelijke) projecten / commissies / werkgroepen.

Contacten met externe partners
We hebben ook contact met instanties buiten Isala. Hierbij 
wisselen we informatie uit en we doen hier ons voordeel mee. 
Belangrijke instanties in dit verband zijn: 

•	 Cliëntenraden andere ziekenhuizen
•	 Zwolse Gehandicaptenraad
•	 Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
•	 Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ)
•	 Zwols Veiligheidsnetwerk
•	 Zorgbelang Overijssel
•	 Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)
•	 Patiëntenverenigingen
•	 Ziektekostenverzekeraars

Leden Cliëntenraad

Contacten binnen Isala

•	 Raad van Bestuur
We hebben periodiek gesprekken met de Raad van Bestuur 
over ontwikkelingen die het belang van patiënten betreffen. 
De overlegbijeenkomsten vinden plaats in een open sfeer. We 
stellen ons alert op in het beoordelen of een advies van de 
raad gewenst is. We brengen gevraagd en ongevraagd advies 
uit. De in 2010 vastgestelde samenwerkingsovereenkomst zal 
ook uitgangspunt zijn voor de samenwerking in 2015.

•	 Raad van Toezicht
Eenmaal per jaar vindt een formeel overleg met de Commissie 
Zorg van de Raad van Toezicht plaats. Informeel contact 
wordt onderhouden met het lid dat op voordracht van de 
Cliëntenraad in de Raad van Toezicht zitting heeft genomen. 
Het doel van deze contacten is kennisnemen van elkaars 
werkterreinen en nadere afstemming. 

•	 Cliëntenraad Meppel
Vanaf 2015 zullen reguliere overleggen met de Cliëntenraad 
van Meppel worden gepland.

•	 Overige contacten binnen de organisatie
Gedurende het jaar gaan wij in gesprek met het management 
van een aantal RVE’s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden). 
Gedurende de laatste drie jaar zijn ongeveer alle RVE’s bezocht
In 2015 gaan we hieraan een vervolg geven. Deze gesprekken 
worden door ons ervaren als kleine cadeautjes omdat we 
in deze gesprekken heel veel te weten komen over de 
betreffende afdeling.

Een aantal leden heeft periodiek overleg met de Onder-
nemings raad, met de voorzitter van de Medische staf, de 
VAR (Verpleegkundigen Adviesraad)  en met de manager van 
de afdeling Kwaliteit en Veiligheid om informatie en stand-
punten uit te wisselen. Gedurende het jaar praten we met 
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Bijlage 2
Rooster van aftreden
De zittingstermijn is m.i.v. september 2014 verlengd  van 
3 naar 4 jaar, met de mogelijkheid voor een tweede  termijn 
van 4 jaar.

Rooster van aftreden

Naam Lid vanaf

Einde 1e 

periode

Einde 2e 

periode

Harm Lassche Maart 2008 2012 2016

Ria Krabbendam Maart 2010 2013 2017

Ruth Bouwman Juni 2011 2014 2018

Gerard Hemmer Februari 2013 2017

Patricia Bron September 2013 2017

Adrie Vaarkamp November 2013 2017

Ton van den Berg Januari 2014 2018 

Bijlage 1
Samenstelling Cliëntenraad en functieverdeling per 1-1-2015

Samenstelling Cliëntenraad en functieverdeling

Harm Lassche 

Ton van den Berg

Ria Krabbendam

Ruth Bouwman

Gerard Hemmer

Patricia Bron

Adrie Vaarkamp

Ada Ruitenberg 

voorzitter

vice-voorzitter

lid

lid

lid

lid

lid

ambtelijk secretaris
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Bijlage 4
Richtlijn verdeling van aandachtsgebieden binnen de 
Cliëntenraad 
 Met de verdeling van taken wordt pragmatisch omgegaan.

Portefeuille/
aandachtsgebied

Dossier/onderwerp Cliëntenraad

Strategie en  
organisatie 

•	 Organisatie ziekenhuis 
(reglementen, statuten, e.d.)

•	 Benoeming leden RvB, RvT, 
Klachtencommissie, enz

•	 Fusie 

•	 Overleg RvB –CR

Harm, Ton

Harm, Ton

Harm, Ton, 
Gerard, Ruth
Allen

Beleid
Patiëntenzorg

•	 Stuurgroep Met Hart en Ziel Harm, Ria

Patiëntenzorg
algemeen

•	 Kwaliteit en Veiligheid
•	 I- lean, zorglogistiek, ketenzorg 

•	 (Patiënt)veiligheid medicatie
•	 Patiëntendossier (EPD)
•	 Klachten(commissie)
•	 Geestelijke verzorging
•	 Ouderenzorg
•	 Klantbeloftes
•	 Patiëntenparticipatie
•	 RVE’s
•	 Werkbezoek verpleegafdelingen 

en andere afdelingen

Allen
Gerard, Ria, 
Adrie
Adrie, Patricia
Adrie, Patricia
Ruth, Gerard
Ria, Patricia
Ria, Ruth
Patricia, Ria
Patricia, Ria
Allen
Allen

Organisatie 
Afdelingen 

•	 Medische Staf 
•	 OR
•	 VAR(Verpleegkundigen Advies 

Raad)
•	 Facilitaire Zaken o.a. huisvesting, 

toegankelijkheid, gastvrijheid en 
maaltijden)

•	 Communicatie en Marketing

Harm, Ton
Harm, Ton
Harm, Ton, 
Patricia
Ruth, Adrie

Ruth, Gerard,
Patricia

Externe 
contacten/ Overig

•	 Algemene informatie
•	 Bijeenkomsten regionale 

partners (CR)
•	 Ketenzorg 

•	 Contacten met de achterban
•	 Zorgverzekering

Allen
Allen

Gerard, Ria, 
Adrie
Ria, Ton
Harm, Ruth

Bijlage 3
Onderwerpen voor advies

De Cliëntenraad heeft adviesrecht over:

•	 Een wijziging van de doelstellingen of grondslag
•	 Het overdragen van de zeggenschap of fusie
•	 Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een 

andere instelling
•	 De gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling
•	 Een verhuizing of gedeeltelijke opheffing van de instelling
•	 Een verhuizing of ingrijpende verbouwing
•	 Een belangrijke wijziging in de organisatie
•	 Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van 

werkzaamheden
•	 De benoeming van leden van de RvB
•	 De begroting en jaarrekening
•	 Het algemeen beleid rond de toelating en stopzetting van de 

dienstverlening

De Cliëntenraad heeft ‘verzwaard’ adviesrecht over:

•	 Voedingsaangelegenheden van algemene aard
•	 Het algemene beleid op het gebied van:
•	 veiligheid
•	 gezondheid of hygiëne
•	 geestelijke verzorging
•	 maatschappelijke bijstand
•	 recreatiemogelijkheden en ontspannings mogelijkheden
•	 Het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitssysteem en instrumenten/methodes
•	 De vaststelling of wijziging van de klachtenregeling
•	 Het aanwijzen van leden van de klachtencommissie
•	 Een wijziging van voor cliënten geldende regelingen
•	 Het instellingsbesluit
•	 De extra afgesproken bevoegdheden
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Isala. Meelevend.
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