Bulletin van de Cliëntenraden van ISZ De Brug
Met dit nieuwe tweemaandelijkse bulletin willen de cliëntenraden van ISZ De Brug cliënten,
familie en belangstellenden op de hoogte houden van hun activiteiten. Wilt u dit bulletin
digitaal ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar clientenraad@iszdebrug.nl.
De Cliëntenraad Nassau Odijckhof vervangt de gebruikelijke publieksverslagen met dit
bulletin. Op de andere locaties worden ook de vergaderverslagen verspreid.
Werkgroep Samen Sterk in Rehoboth
Op Rehoboth heeft een bewonerswerkgroep zich beziggehouden met de vraag hoe zij het
samenleven in Rehoboth kunnen verbeteren. Veel dingen gaan vanzelf goed, maar er zijn ook
zaken die beter zouden kunnen. De werkgroep heeft gekozen voor het thema: Sociale
contacten tussen de bewoners onderling. Daarover is een aantal suggesties gedaan en die zijn
voorgelegd aan de medewerkers, de vrijwilligers en natuurlijk de bewoners.
In een gezamenlijk gesprek zijn medewerkers, bewoners en vrijwilligers gekomen tot een
aantal verbeteringen:
- Nieuwe bewoners zullen uitgebreider voorgesteld en begeleid worden.
- Bij overlijden van een bewoner zullen de bewoners snel geïnformeerd worden en,
natuurlijk alleen als de familie dat ook wil, zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de
uitgeleiding van de overledene.
- De behoefte van veel bewoners om regelmatig met het afdelingshoofd informatie uit te
wisselen over de dagelijkse gang van zaken, zal worden gehonoreerd. Het
afdelingshoofd zal hiervoor maandelijks aanwezig zijn bij de ochtendkoffie.
Iedereen is blij met het bereikte resultaat en zet zich in om de uitvoering te doen slagen.
Open afdeling De Leyen
Op de afdeling De Leyen van Nassau Odijckhof vindt binnenkort een pilot plaats om van een
gesloten afdeling naar een open afdeling te gaan. Voor een beperkt aantal bewoners die
mogelijk door hun ziektebeeld gaan dwalen, wordt een elektronisch bewakingssysteem
ingevoerd. De zogenaamde riem met gps.
De cliëntenraad heeft een positief advies gegeven voor de pilot. Zij heeft kennis genomen van
de te nemen maatregelen en vindt dat er zorgvuldig met de belangen van de bewoners zal
worden omgegaan. Hopelijk neemt door de mogelijkheid van opname op een open afdeling de
belangstelling voor de psychogeriatrische verpleegafdelingen toe.
Werken aan nieuwe opnames op de verpleegafdelingen
De winter is voor oudere en met name zieke personen een moeilijke tijd. Afgelopen winter
zijn er veel bewoners van de Nassau Odijckhof overleden. Er was geen wachtlijst, en het is
niet gelukt om de lege plaatsen meteen op te vullen. Misschien dat de oude staat van het
gebouw potentiële klanten aan het twijfelen brengt. Maar de buitenkant van een gebouw zegt
weinig over de kwaliteit van zorg. ISZ De Brug doet er veel aan om in een passend aanbod
voor nieuwe bewoners pg te voorzien, en wordt hierbij gesteund door de cliëntenraad.
Mantelzorg en professionele zorg
De Cliëntenraad van Nassau Odijckhof is bezorgd over de bezuinigingen die er op de zorg
afkomen. Zij vragen zich af hoe mantelzorgers een zodanige bijdrage kunnen leveren dat de
bewoners zo min mogelijk hiervan merken. Goede samenwerking tussen mantelzorgers en
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professionele verzorgenden is essentieel. Er is een avond georganiseerd waarop mantelzorgers
en professionals middels een rollenspel hiermee konden oefenen. Deze avond is een goede
aanzet om tot een verdere afstemming tussen mantelzorgers en professionals te komen.
ISZ De Brug is bezig met het formuleren van een naastenparticipatiebeleid. U hoort er meer
van!
Vermindering van het aantal snacks
In de Centrale Cliëntenraad lag een voorstel van de directie om het aantal momenten dat de
bewoners snacks krijgen te verminderen en de bijdrage die hiervoor gevraagd wordt af te
schaffen. Motief was onder meer de verspilling die er vaak optreedt doordat snacks niet
gegeten worden. De Centrale Cliëntenraad heeft hierover positief geadviseerd. Later bleek dat
bewoners er toch meer waarde aan hechtten dan was ingeschat. Achteraf was het beter
geweest om eerst de lokale cliëntenraden, die dicht bij de bewoners staan, bij deze vraag te
betrekken.
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 Kruse (centrale cliëntenraad)
Bereikbaarheid
Op iedere locatie is een postvak. Ook kunt u de cliëntenraadsleden telefonisch bereiken via
secretaresse Martha Roemer op telefoonnummer: 0343 555 555 en per e-mail via het
secretariaat: clientenraad@iszdebrug.nl.
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