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Vergadering d.d. 25 januari 2018

Wat heeft de CR in de laatste
vergadering besproken?


De digitale Klankbordgroep bestaat inmiddels uit ongeveer 5 familieleden die hun mailadres hebben opgegeven bij de cliëntenraad. Deze
mensen worden 2 of 3 keer per jaar benaderd voor een korte vragenlijst over zaken waarmee de cliëntenraad zich bezig houdt en die belangrijk (kunnen) zijn voor ú. Wilt u ook meedoen? Stuurt u dan een
mailtje naar de ondersteuner van de cliëntenraad.
a.jellema@magentazorg.nl



In het kader van het onderwerp ‘Licht in ons verpleeghuis’. (is er voldoende en goed licht in de slaapkamers, de huiskamers en in de gangen van het verpleeghuis?) is een vragenlijst naar de teamcoaches van
de 4 wijken gestuurd. De antwoorden op deze vragenlijst zullen een
eerste stap zijn om goed licht in heel Zuyder Waert te bewerkstellingen
want dat is voor de veiligheid en het welzijn van onze bewoners erg
belangrijk!



CR-voorzitter Elsbeth Hartkoorn en een aantal CR-leden, zijn afgelopen
maand aanwezig geweest bij een Klinische Les die werd verzorgd door
verpleegkundige in opleiding Tilly Schotten. Onderwerp was Familieparticipatie. Duidelijk kwam in de presentatie naar voren dat de familie binnen ons verpleeghuis veel kan betekenen. Goed overleg tussen
familie en de verzorging / verpleging is echter cruciaal. De cliëntenraad
zal het onderwerp ‘familieparticipatie’ aankomend jaar wederom op de
agenda zetten en bespreken met het management.

Activiteiten van de CR-leden


De cliëntenraad organiseert op
10 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 volgende vergaderdata van de
cliëntenraad zijn:
15 maart 2018 en 26 april

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)

KOMT U DE
CLIENTENRAAD
VERSTERKEN?
De cliëntenraad van
Zuyder Waert in
vergadering bijeen.

De CR verwelkomt graag, als
nieuw lid, familieleden of
mantelzorgers vanuit de wijken
Kust en Westertocht

