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C[Íëntenraad
De Cliëntenraad (CR) van het Ikazia Ziekenhuis bestaat sinds juni 2013.
Hij heeft tot taak in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) de
collectieve belangen van de patiënten, hun mantelzorgers, verzorgers en de bezoekers van het Ikazia

Ziekenhuis te behartigen.

Deze taak wordt onder meer ingevuld door regelmatig inhoudelijk overleg over de inhoud van hun
rapportages met de functionarissen die kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis monitoren en met de
bestuurder.

De CR voedt zich door onder meer actieve betrokkenheid bij het patiëntenpanel (een elektronische
enquête die vier keer per jaar wordt gehouden onder mensen die zich daarvoor hebben aangemeld),
door het volgen van en reageren op uitkomsten van patiënttevredenheidsonderzoeken (PTO's) en

rapportages op het gebied van kwaliteit en veiligheid, door persoonlijk contact met patiënten en
door actieve deelname aan veiligheidsrondes in het ziekenhuis.

Bevindingen van de Cliëntenraad kunnen resulteren in het geven van gevraagd en ongevraagd advies

aan de Raad van Bestuur.

De leden van de CR blijven op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap
van cliënten in de zorg mede door haar lidmaatschap van de NCZ (Netwerk van Cliëntenraden in de
Zorg), het volgen van diverse workshops, het bezoeken van congressen, zoals van de Inspectie voor

de Gezondheidszorg en het Landelijk Congres Cliëntenraden en het volgen van de vakpers in de zorg.

Leden van de CR nemen ook deel aan de ambassadeursbijeenkomsten van het Ikazia Ziekenhuis. Ook
hier wordt, net als in andere gremia, de inbreng van de CR duidelijk gewaardeerd.

Visie en speerpunten; van verkenning naar versterking

In de eerste jaren van zijn bestaan heeft de raad zich met name toegelegd op het verwerven van

(naams)bekendheid bij de achterban, in de organisatie en op de werkvloer.
Deze periode kan worden gezien als een van verkenning en opbouw.

In het verslagjaar heeft de raad een visie geformuleerd op zijn rol, aanpak, kernwaarden, te hanteren

richtsnoeren en speerpunten. Die speerpunten zijn Patiëntveiligheid, Zorgportal, privacy, EPD,

(kwaliteit van) de communicatie naar en met achterban, zowel vanuit het ziekenhuis als vanuit de CR,

de grote lijn in klachtenrapportages actief volgen; veraangenamen verblijf, vergemakkelijken
vindbaarheid en toegankelijkheid; werken aan een gelijkwaardige positie van patiënten in de
behandelrelatie en cultuur(meting) en -monitoring.

De periode die de raad nu ingaat is er een van consolidatie en verdere versterking. In december 2016

heeft in de raad een 'verversing' plaats gehad (zie verderop): twee leden, waaronder de voorzitter,

beëindigden hun lidmaatschap. In hun plaats zijn, na een selectieprocedure, drie nieuwe leden

aangenomen.

De raad vindt het jammer dat in zijn samenstelling de diversiteit van het patiëntenbestand niet terug
is te zien, ondanks het nadrukkelijke streven representatief te zijn voor alle cliënten, maar is zich er

terdege van bewust dat in zijn beoordelingen die diversiteit in achtergrond wel moet worden
meegewogen.
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Vergaderingen 2016
In 2016 kwam de CR tien keer samen voor een interne vergadering, vier keer voor overleg met de

Raad van Bestuur, en vier keer voor overleg met de afdeling Kwaliteit en Patiëntveiligheid.

Bij een enkele vergadering schoof een lid van het management team aan, onder meer voor een

toelichting op de begroting van het ziekenhuis.
Op initiatief van de CR van het Ikazia Ziekenhuis is er in het verslagjaar een keer gezamenlijk overleg
geweest met cliëntenraden van omliggende ziekenhuizen (Maasstad Ziekenhuis, Albert Schweitzer
Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Van Weel Bethesda Ziekenhuis). Daar is gesproken over
het thema 'Patiënttevredenheid & Patiëntparticipatie'.

Patiëntveiligheid en Kwaliteit
Gedurende het verslagjaar hebben leden van de CR met leden van de afdeling Patiëntveiligheid en
Kwaliteit en andere medewerkers weer deelgenomen aan een deel van het totaal aantal geplande

veiligheidsrondes in het Ikazia Ziekenhuis.
Van elke ronde wordt een verslag gemaakt, dat dient als controledocument voor een volgende ronde

op die betreffende afdeling. De inbreng van de CR wordt hierin zeer gewaardeerd.

Eind 2016 heeft de afdeling Patiëntveiligheid en Kwaliteit, mede op instigatie van en in gesprek met
de CR, een zowel qua snelheid in de verwerking als inhoudelijk verbeterde procedure voor

veiligheidsrondes opgesteld. Deze wordt begin 2017 in de praktijk gebracht. Ook dan zal de CR weer
regelmatig deelnemen aan de rondes.

Uitgebrachte adviezen
In 2016 heeft de CR op 25 januari een ongevraagd advies uitgebracht over aanpassingen in ontvangst
en verzorging; meer in het bijzonder over het vervangen van het meubilair in de ontvangsthal door

patiiÿntvriendelijker meubilair (staat nu in de planning), het plaatsen van een koffieautomaat in de
ontvangsthal (voor gebruik als de bemande voorziening gesloten is (lijkt moeilijk i.v.m, lopende
zakelijke afspraken); een overkapping van een bankje bij de parkeergarage (gerealiseerd) en ander
gebruik van parkeerplaatsen in de parkeergarage, zodat personeel op de hogere verdiepingen
parkeert waardoor parkeren en door de garage manoeuvreren voor patiënten makkelijker wordt

(lijkt lastig af te spreken met beheerder/eigenaar van de garage).

De contacten met de Raad van Bestuur zijn open en het bestuur handelt transparant. Zo heeft de

bestuurder de Kaderbrief 2017 tijdig gedeeld met de CR die daar vervolgens op 12 september zijn
instemming mee heeft betuigd.

Op diezelfde datum heeft de CR ook ingestemd met de jaarrekening van de Stichting Ikazia
Ziekenhuis over 2015.

De begroting voor 2017 is inmiddels al door de nodige gremia besproken en ligt op het moment dat
dit verslag geschreven wordt ter bespreking met de CR voor. Ook de financiële rapportage tot en met

september 2016 is op dit moment met de raad gedeeld.
In zijn algemeenheid volgt de CR de lijn dat zolang er geen al te grote afwijkingen plaatsvinden van
eerdere begrotingen en de voorliggende geen vermoeden van beleidswijzigingen in zich draagt, de
raad slechts op details zal bevragen, maar dat de Raad van Bestuur over het algemeen op

instemming mag rekenen.

In het verslagjaar is in het Ikazia Ziekenhuis begonnen met de voorbereidingen voor het eind 2017 in
gebruik nemen van een volledige nieuw automatiseringssysteem (Chipsoft-HiX) met een daaraan
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gekoppeld 'zorgportal' voor patiënten. Deze wijzigingen zullen een stevige, maar naar verwachting

ook positieve impact hebben op de bedrijfsvoering van het Ikazia Ziekenhuis.

De Cliëntenraad is direct en in een vroegtijdig stadium betrokken bij het overleg over de inrichting
van het 'zorgportal'.

Een andere belangrijke ontwikkeling is een in het verslagjaar ingezette nieuwe bouwfase van het
ziekenhuis die ertoe zal leiden dat de kwaliteit van de huisvesting en daarmee van de dienst- en

zorgverlening nog verder verbetert. De CR heeft destijds ingestemd met de begroting daarvan.

Communicatie met de achterban
Ook in 2016 heeft de CR gebruik gemaakt van de mogelijkheid een column in iedere editie van Ikazia
Nieuws te schrijven. Deze zijn steeds door een ander CR-lid geschreven. In de praktijk blijkt uit de
reacties dat deze goed worden gelezen en zeker helpen bij de zichtbaarheid van de raad.

In het verslagjaar is ook aandacht besteed aan de vindbaarheid van de CR op de website van het
Ikazia Ziekenhuis, zowel op het intranet voor het personeel als op internet voor externe doelgroepen.

Het gereedkomen van de eerder genoemde visie was daarvoor een mooie aanleiding.

Verder zijn er geen bijzondere activiteiten op dit gebied ondernomen.

Wel is gewerkt aan een update van de folder en de vervaardiging van een 'banner' waarmee de CR

voornemens is zich tijdens daarvoor geschikte evenementen in het ziekenhuis extra duidelijk te

manifesteren.

Congressen, workshops en seminars

Op 12 april 2016 hebben twee leden van de CR een workshop van de NCZ over instrumenten voor de
monitoring van patiëntveiligheid in Hilversum bezocht.

Op 21 april heeft een lid van de CR de LSR-workshop over Medezeggenschap van laaggeletterden en
migranten bijgewoond.

Planning 2017 en verder
De speerpunten zoals eerder in dit verslag genoemd zijn leidend voor de focus en het handelen van

de CR in 2017. Ook de actieve rol in Patiëntveiligheid en kwaliteit, deelnemen aan veiligheidsrondes
en het evalueren van rapportages waaronder de PTO's blijven op de agenda.

De CR continueert zijn actieve rol in het patiëntenpanel en de werkgroep patiëntenparticipatie, zijn
deelname aan ambassadeursbijeenkomsten en het volgen van relevante congressen, workshops en

seminars.

Voorts is in de loop van het jaar een vervolgbijeenkomst gepland voor het overleg met de collega-

cliëntenraden.

Samenstelling Cliëntenraad
De CR bestaat sinds 17 juni 2013. Er zijn in de tijd meerdere mutaties geweest. Leden van de CR
waren:

- Mw. J. Berkelaar: juni 2013- mei 2014

- Hr. H. Klaasse: juni 2013- juli 2014

- Mw. M. Hameeteman: juni 2013- augustus 2015

- Mw. Dr. I.C. van Riemsdijk-van Overbeeke, voorzitter, juni 2013-december 2016

- Mw. S.A. Naessens, december 2014 - december 2016
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Huidige samenstelling van de Cliëntenraad:
- Hr. M.C. van Prehn, lid sedert januari 2014, verlengd voor 3 jaar met ingang van I januari 2017

- Hr. W.G.J. van Gorp, lid sedert februari 2015

- Hr. D.M. Gaasbeek, lid sedert februari 2016, voorzitter m.i.v, december 2016

- Hr. F.H.A.M. van Acker, kandidaat-lid sinds december 2016

- Hr. A. Schrijver, kandidaat-lid sinds december 2016, vice-voorzitter

- Mevr. E. Luijendijk-Hollaar, kandidaat-lid sinds december 2016

Het kandidaat-lidmaatschap wordt met wederzijdse instemming in juni 2017 omgezet in een
lidmaatschap voor de duur van drie jaar.

Het schema van aftreden is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Sedert juni 2015 wordt de CR ondersteund door de ambtelijk secretaris van het ziekenhuis, Ilse
Houwink.

Thema's voor de periode 2016 - 2019: Privacy, Veiligheid, Versterking Positie Patiënt

Veraangenamen verblijf in het ziekenhuis (welkom zijn-beleving).
Positie van patiënten in de behandelrelatie (shared decision making).
Kwaliteit van de communicatie met patiënten.

Dossieroverdracht, medicatieveiligheid, dossierbeheer en -beschikbaarheid.

Werkdruk en fysieke veiligheid.

O

O

O

O

Privacy

Speerpunten voor 2016 en 2017
o  Verbetering ontvangst

o  Koffieapparaat in de hal.

Meubilair in de hal.
Overkapping bushalte.
Parkeerplaatsen.

WiFi.

EPD: goede en betrouwbare informatieoverdracht met maximale

maximaal gebruik (gemak) ten behoeve van behandeling cliënt.
werkgroepen.

o  (Patiënt)veiligheid
o  Meelopen metveiligheidsrondes.

o  Medicatieverificatie.

o  Dossieroverdracht.

o  Terugdringen vermijdbare fouten.

o  Klachtenrapportage evalueren.

o  Duidelijke communicatie over afspraken.

o  Versterken positie patiënten in behandelrelatie
o  Deelname aan werkgroep Patiëntenparticipatie.

o  Versterken goed patiëntschap.

privacy, maar ook

Deelname CR in

Rotterdam, 1 maart 2017
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