Bulletin van de Cliëntenraden van ISZ De Brug
Nummer 14, april 2016.
Centrale Cliëntenraad
De heer Wim Kooiman, de nieuwe voorzitter van de cliëntenraad Rehoboth, had al zitting
in de Centrale Cliëntenraad. Verder is namens de cliëntenraad Rehoboth tot de CCR
toegetreden mevrouw Wendela Schenk.
Centrale Cliëntenraad werkt mee aan plan voor zinvolle daginvulling
Het ministerie van VWS heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor een zinvolle
daginvulling en deskundigheidsbevordering in verpleeghuizen. Voorwaarde is dat het plan
voor een zinvolle daginvulling de steun heeft van de Centrale Cliëntenraad, en het
onderdeel deskundigheidsbevordering van de Ondernemingsraad. Een werkgroep waarin
deze groepen vertegenwoordigd zijn heeft een plan opgesteld om de levensverhalen van
bewoners te beschrijven in de vorm van een boek, film, geluidsdocument of andere vorm.
Deze beschrijving heeft tot doel dat de verzorging een beter beeld krijgt wie de bewoner is
en de zorg en daginvulling beter af kan stemmen op de behoeften van de bewoner.
Bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers werken samen in dit project. De
deskundigheidsbevordering is er op gericht om het project goed te kunnen uitvoeren en te
bereiken dat de informatie beter gebruikt wordt om de zorg aan te passen aan de wensen
van de bewoner.
Cliëntenraad Nassau Odijckhof zet artikelen over de zorg op de website
Op de jaarvergadering van de cliëntenraad Nassau Odijckhof heeft de specialist
ouderengeneeskunde dokter Gaby Dewyanti een inleiding gehouden over de zorg in de
laatste levensfase. Naar aanleiding hiervan is een tweetal artikeltjes gemaakt, Medisch
handelen in het verpleeghuis en Palliatieve sedatie en euthanasie. Deze artikeltjes zijn te
vinden op de website van ISZ De Brug: http://www.iszdebrug.nl/cli%C3%ABntenraden.htm
Cliëntenraad Rehoboth hield jaarvergadering
Op 7 maart was de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Clientenraad Rehoboth. Met
bijna vijftig aanwezigen was de zaal goed gevuld. Dagmar Hassink vertelde over de
ontwikkelingen en plannen in De Brug, de fusie met Beukenstein en nieuwbouwplannen.
In Rehoboth is veel veranderd. De verandering van ‘verzorgingshuis’ naar ‘verpleeghuis’ is
zelfs sneller gegaan dan werd verwacht. Door de wisseling van de bewoners is Rehoboth
nu voor ongeveer 2/3 verpleeghuis. Dit was voor iedereen een grote en ingrijpende
verandering, met soms moeilijke en spannende momenten. Deze fase ligt nu grotendeels
achter ons, al zijn we er nog niet. Het personeel van Rehoboth is weer op volle sterkte. We
kunnen uitzien naar rustiger tijden en ons bezig gaan houden met verbeteren van de
kwaliteit van werken. Binnen de Brug zijn verbeteringen gepland m.b.t. rapportage,
werkplanning en meer aansluiten op behoeftes van bewoners.
Uit de zaal komen de volgende vragen aan de orde:
Wordt Rehoboth alleen voor demente bewoners op den duur ?
Krijgt de groep huidige (verzorgingshuis)bewoners (nog altijd 1/3 van het totaal)
nog wel genoeg tijd en aandacht? Worden er voldoende activiteiten aangeboden
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op dit niveau?
Kan de organisatie er voor zorgen dat bewoners meer beweging krijgen, zoals
wandelen in de tuin en meer activiteiten.?
Is het personeel wel voldoende bekwaam om met mensen met zware PG
problematiek te behandelen?
Hierover ontstaat een levendige discussie.
Ook wordt uitgebreid gesproken over een goede samenwerking tussen de CR Rehoboth
en de Huurdersvereniging Aanleunwoningen.
De samenstelling van de CRRehoboth verandert. De voorzitter, mevrouw Olga Waaldijk,
neemt afscheid, evenals mevrouw Jos Bakker. De heer Wim Kooiman wordt de nieuwe
voorzitter. Nieuwe leden van de CR zijn de heer Jaap van Kempen en mevrouw Wendela
Schenk.
Aanleg WiFi
De cliëntenraden hebben er voor gepleit dat bewoners en bezoekers gebruik kunnen
maken van WiFi. In Sparrenheide en Rehoboth wordt nu een WiFi netwerk aangelegd. In
de Nassau Odijckhof heeft die voorziening een beperkt karakter, dat heeft te maken met
de nieuwbouw plannen. Voor Beukenstein wordt nu geen voorziening getroffen.
Algemene informatie cliëntenraden
De cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van cliënten van ISZ De
Brug. De raden denken namens de cliënten mee over (beleids)zaken en adviseren. De
cliëntenraden bestaan uit cliënten van ISZ De Brug of hun vertegenwoordigers. Huidige
voorzitters zijn: De heer Carton (wijkzorg en Sparrenheide), de heer Gerlagh (Nassau
Odijckhof), de heer Kooiman (Rehoboth), de heer De Vos (Beukenstein), de heer Gunster
(Woonoord) 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 email
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 email
ontvangen, stuurt u dan een email 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 emailadres 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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