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Vergadering d.d. 22 december 2017

Wat heeft de CR in de laatste
vergadering besproken?


Het is een uitdaging voor de cliëntenraad om nauw en regelmatig contact te onderhouden met de achterban d.w.z. familieleden en naasten
van de bewoners van Zuyder Waert. Naast de publicatie van onze
Cliëntenraad Actueel, ligt het in de bedoeling om vanaf begin volgend
jaar van start te gaan met een zogenaamde digitale Klankbordgroep.
De cliëntenraad is op zoek naar familieleden of nauw betrokken naasten die willen meedoen met deze klankbordgroep. Via uw emailadres
zult u 2 of 3 keer per jaar worden benaderd door de cliëntenraad. U zult
een korte vragenlijst voorgelegd krijgen over zaken waar de cliëntenraad zich me bezig houdt en die belangrijk (kunnen) zijn voor u. Wilt u
meedoen? Stuurt u dan een mailtje naar de ondersteuner van de
cliëntenraad. a.jellema@magentazorg.nl



In het nieuwe jaar wil de cliëntenraad zich gaan buigen over ‘Licht in
ons verpleeghuis’. Voldoende en goed licht in de slaapkamers, de
huiskamers en in de gangen van het verpleeghuis, is van groot belang.
Het helpt onze dementerende bewoners om goed hun weg te vinden en
kan vallen van onze bewoners voorkomen.



Nu de verbouwingen zijn afgerond heeft de cliëntenraad gesproken met
Pleincoach Gerda Peetoom over de evaluatie van het Plein. De cliëntenraad is erg tevreden over het resultaat. Met het verdwijnen van het
‘poortje’ uit de hal, is er veel meer rust en bewegingsvrijheid voor de
bewoners. De activiteiten die in de centrale hal worden georganiseerd,
mogen wat betreft de cliëntenraad nog worden uitgebreid, hoewel de
raad zich realiseert dat steeds minder bewoners in staat zijn om aan
groepsactiviteiten deel te nemen.

Activiteiten van de CR-leden


De cliëntenraad organiseert in april
2018 weer een Familieavond. De
voorbereidingen door de werkgroep,
bestaande uit Henny Nijman, Gerda
Bakker en ondersteuner Aukelien
Jellema, zijn in volle gang. Alle eerste
contactfamilie krijgt in het voorjaar
een persoonlijke uitnodiging.



In alle wijken worden zogenaamde
Huiskamergesprekken georganiseerd.
Afgevaardigden vanuit de cliëntenraad zijn daarbij ook vertegenwoordigd. Deze huiskamergesprekken zijn
voor de cliëntenraad een uitstekende
gelegenheid om rechtstreeks in contact met familieleden te komen en om
informatie vanuit de achterban op te
halen.

De cliëntenraad van
Zuyder Waert wenst u
fijne feestdagen en een
voorspoedig 2018

De volgende vergaderdata van de
cliëntenraad zijn:
25 januari en 15 maart 2018.

De cliëntenraad van Zuyder Waert bestaat
uit (vanaf 1 januari 2018):
Dick IJff (Stolp)
Henny Nijman (Kust)
Rein Dijkstra (Stolp)
Elsbeth Hartkoorn (voorzitter / Waterkant)
Gerda Bakker (Stolp)
Met ingang van 15 november jl. heeft
Henriette Lautenbach afscheid van de
cliëntenraad genomen. Op 15 december
jl. was het voor Jan te Boekhorst (foto
links) en Tom Smits (foto rechts) de laatste CR-vergadering.

De cliëntenraad van
Zuyder Waert in
vergadering bijeen.

