Bulletin van de Cliëntenraden van ISZ De Brug
Nummer 12, December 2015.
Nieuw advies over de waskosten
Vorig jaar heeft de Centrale Cliëntenraad een advies uitgebracht over de kosten van het
wassen van kleding e.d. van bewoners. Een van de uitgangspunten was dat de
vergoeding kostendekkend zou zijn. Er is toen een voorlopig omslagtarief afgesproken. Er
zou een onderzoek plaats vinden naar de werkelijke kosten en de verdeling daarvan. De
Centrale Cliëntenraad heeft recent deze gegevens ontvangen. Hieruit blijkt dat er een
groot verschil is in de gemiddelde waskosten tussen de diverse locaties, maar ook binnen
de diverse afdelingen. In het algemeen kan gezegd worden dat afdelingen met mensen
met een zwaardere zorgbehoefte hogere waskosten hebben.
Bovendien is gebleken dat sommige bewoners een deel van hun was door familie laten
doen. Het is niet reëel om deze mensen voor de volledige waskosten te belasten.
Deze feiten hebben er toe geleid dat de Centrale Cliëntenraad akkoord is gegaan met een
nieuw voorstel. Dit houdt in dat de bewoners die hun was door bemiddeling van De Brug
laten doen daarvan de kosten per stuk wasgoed betalen zoals door de wasserij in
rekening wordt gebracht.
Als iemand ten gevolge van ziekte bovenmatig veel kleding moet laten wassen, dan
komen die extra kosten voor rekening van De Brug. Om de uitvoering daarvan niet te
ingewikkeld te maken is besloten dat alles wat iemand boven het bedrag van € 95 per
maand voor het doen van de was zou moeten betalen voor rekening van de instelling
komt.
In de leefplangesprekken zal besproken worden welke wensen men heeft m.b.t. de
frequentie van wassen. Wil iemand bij voorbeeld iedere dag schone kleding aan, dan kan
dat, maar dat leidt wel tot hogere kosten.
Centrale Cliëntenraad adviseert positief over fusie met Beukenstein
De Centrale Clientenraad heeft positief geadviseerd op het voorstel betreffende de
uitvoering van de fusie tussen de Brug en Beukenstein per 1 januari 2016. De plannen
werden beoordeeld als zorgvuldig.
De cliëntenraden van De Brug en Beukenstein beraden zich over de situatie na de fusie
van de instellingen. De cliëntenraad van Beukenstein wil ook aan de Centrale
Cliëntenraad deelnemen. De reglementen zullen daarop aangepast moeten worden.
Dagcentrum Nassau Odijckhof van drie naar twee dagen
De cliëntenraad Nassau Odijckhof kreeg het verzoek advies uit te brengen over de
teruggang van het dagcentrum van drie dagen naar twee dagen per week. Reden is dat er
minder indicaties voor worden afgegeven, waardoor het niet meer mogelijk is om
kostendekkend drie dagen open te zijn. De cliëntenraad betreurt het voor de mensen die
drie dagen komen dat hun voorziening wordt beperkt. Maar meent dat het niet goed is om
activiteiten te handhaven die niet kostendekkend zijn. Vandaar dat toch een positief advies
is gegeven.
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Nieuwbouw op locatie Beukenstein
De cliëntenraden worden goed op de hoogte gehouden van de plannen voor nieuwbouw
op de locatie Beukenstein. Daardoor is het mogelijk om adviezen uit te brengen vanuit het
belang van de bewoners.
Jaarvergadering van de cliëntenraad Nassau Odijckhof
De cliëntenraad van de Nassau Odijckhof hield op maandag 16 november 's avonds zijn
jaarvergadering. De opkomst was beter dan afgelopen jaren.
De specialist ouderengeneeskunde mevrouw Dewyanti hield een interessante inleiding
over de zorg aan bewoners in hun laatste levensfase. Die is vooral gericht op de kwaliteit
van leven. Van de mogelijkheid om vragen te stellen werd uitgebreid gebruik gemaakt.
Algemene informatie cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van ISZ De Brug.
De raad denkt namens de cliënten mee over (beleids)zaken en adviseert. De cliëntenraad
bestaat uit cliënten van ISZ De Brug of hun vertegenwoordigers. Huidige voorzitters zijn:
De heer Carton (wijkzorg en Sparrenheide), de heer Gerlagh (Nassau Odijckhof),
mevrouw Waaldijk (Rehoboth) en de heer Schravesande (voorzitter centrale cliëntenraad).
Bereikbaarheid
Op iedere locatie is een postvak voor de cliëntenraad. Ook kunt u contact leggen met
cliëntenraadsleden via het servicecentrum op telefoonnummer: 0343 555 555 of per e-mail
clientenraad@iszdebrug.nl.
Bulletin
Met dit tweemaandelijkse bulletin willen de cliëntenraden van ISZ De Brug cliënten, familie
en belangstellenden op de hoogte houden van hun activiteiten. Wilt u dit bulletin per e-mail
ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar clientenraad@iszdebrug.nl.
Wilt u dit bulletin niet meer ontvangen, ook dat kunt u mailen aan
clientenraad@iszdebrug.nl.
Informatie over ISZ De Brug
Om op de hoogte te blijven van bijvoorbeeld bijeenkomsten, activiteiten en andere
ontwikkelingen binnen De Brug kunt u zich vanaf nu ook inschrijven voor de digitale
nieuwsbrief die periodiek wordt verstuurd. Op www.iszdebrug.nl vindt u rechtsboven een
knop ‘aanmelden’. Door uw e-mailadres achter te laten wordt u opgenomen in het
bestand.
Op facebook en twitter deelt De Brug actualiteiten en foto’s. Leuk als u dat volgt. U vindt
de informatie hier: www.facebook.com/iszdebrug en hier: www.twitter.com/iszdebrug
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