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Inleiding  

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/patiënten van het 

Wilhelmina Ziekenhuis te Assen (WZA), door het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan de 

Raad van Bestuur. Het kader voor de advisering is omschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen (WMCZ). Een overzicht van de bevoegdheden van de cliëntenraad is opgenomen in 

bijlage 4. 

De cliëntenraad heeft in 2017 met heel veel gremia gesproken, actief informatie ingewonnen en 

deelgenomen aan diverse werkgroepen, commissies, symposia, conferenties en spiegelgesprekken. 

Er hebben in 2017 veel onderwerpen op de agenda gestaan, maar concreet is minder bereikt dan 

gehoopt. Daarom wordt in dit jaarplan gekozen voor drie onderwerpen waar de cliëntenraad 

verwacht invloed te kunnen hebben op het resultaat.  

De cliëntenraad legt in 2018 de focus op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, de toekomst van het 

WZA en de positie van de patiënt. Hierbij is steeds van belang in ogenschouw te nemen wat 

wenselijk is voor de achterban van de cliëntenraad. Instrumenten zoals o.a. patiëntpanels zullen 

actief worden ingezet om te weten wie onze cliënten zijn en wat zij willen.  

In de (snel) veranderende gezondheidszorg, krijgen zowel het WZA als de patiënt te maken met een 

toenemende concentratie van de medische zorg, enerzijds relatief eenvoudige, veelvoorkomende 

zorg dichtbij de patiënt en anderzijds concentratie van complexe en acute zorg in een beperkt aantal 

ziekenhuizen. De toenemende concentratie brengt met zich mee dat op termijn niet ieder ziekenhuis 

meer beschikt over gebruikelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld een kinder- en een verlosafdeling, 

Intensive Care (IC) of een spoedeisende hulp. De toekomst van het WZA is mede daarom ook een 

belangrijk speerpunt in dit jaarplan 2018. 

Voor zinvolle inspraak is goed inzicht een vereiste. Het is dan ook belangrijk dat cliënten worden 

geïnformeerd over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en daarover vanuit hun specifieke 

ervaringsdeskundigheid kunnen meepraten. Dat is de reden dat we in dit jaarplan opnieuw aandacht 

hebben voor het versterken van de positie van de patiënt.  

Vastgesteld op 10 januari 2018, 

Chris Vegter, voorzitter  

Renée Kruisinga, secretaris  

 
 
 



 
Visie   

“Het Wilhelmina Ziekenhuis biedt kwalitatief uitstekende basiszorg, waar de patiënten vertrouwen in 

hebben. Zij krijgen de beste medische en verpleegkundige zorg, veilig, vraaggericht, beschikbaar, 

bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar. ” 

Hierbij is de zorgbehoefte van de patiënt leidend en niet het aanbod van het WZA. Het is belangrijk 

dat de patiënt in het ziekenhuis terecht kan voor zorg en deskundig advies. Als het beter is voor het 

herstel van de patiënt moet het WZA in staat zijn om de patiënt op basis van een deskundig advies 

door te verwijzen. Het WZA heeft hier dan een loketfunctie.  

Het zorglandschap verandert. Concentratie van specialistische medische zorg is nodig om zorg van 

goede kwaliteit te kunnen blijven aanbieden. De cliëntenraad denkt mee over de ontwikkelingen en 

tracht te anticiperen op de voorgenomen veranderingen in het zorglandschap. De cliëntenraad staat 

positief tegenover de samenwerking met andere ziekenhuizen, zelfstandig behandelcentra (ZBC’s) en 

1e lijn instellingen. 

Speerpunten 2018 

De cliëntenraad kiest in 2018 voor de volgende speerpunten: 

1. Kwaliteit & veiligheid 

2. Toekomst WZA 

3. Patient empowerment 

 

1. Kwaliteit en veiligheid 

De cliënt moet zich veilig voelen in het WZA én veilig zijn. Preventieve maatregelen op het gebied 

van veiligheid zijn van groot belang: voorkomen is beter dan genezen. In een tijd waarin 

professioneler en efficiënter werken hoog in het vaandel staan, is aandacht voor kwaliteit en 

veiligheid essentieel. De accreditatie van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), 

sturen op prestatie-indicatoren en overige normen van overheidswege, ‘Better in, Better out’ (BIBO), 

het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS), het ‘Veilig Incident Melden’ (VIM) en andere protocollen 

zijn middelen die hiertoe bijdragen. Daarnaast spelen ook de attitude en verdere bewustwording van 

alle betrokken professionals een grote rol als het gaat om de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor 

de patiënt.  

Het perspectief  

Het WZA biedt veilige zorg, waarbij zowel de patiënt of zijn/haar vertegenwoordiger als de 

zorgprofessional vanuit ieders perspectief een bijdrage levert aan de patiëntveiligheid. Het is 

vanzelfsprekend dat de patiënt het middelpunt is van de zorgverlening en vanuit die positie als 

ervaringsdeskundige het zorgteam belangrijke informatie kan aanleveren en fouten kan signaleren. 

Alerte patiënten kunnen de zorg veiliger maken, maar het systeem mag hier uiteraard niet 

afhankelijk van zijn. 



 

Hoe te bereiken?  

 Een bijdrage leveren bij accreditaties en of audits 

 Het bijwonen van spiegelgesprekken 

 De waarde van exitgesprek op de agenda(‘s) zetten 

 Zo mogelijk veiligheidsrondes meelopen 

 De borging van kwaliteit en veiligheid monitoren  

 Laten bijpraten tijdens Medezeggenschapsvergaderingen (MZ) 

 Mystery rondes organiseren en bespreekbaar maken van wat op valt 

 Patiënten panel kwaliteit en veiligheid 

 

 

2. Toekomst WZA 

Waar staat het WZA in het zorglandschap van Drenthe? Zorg in de 1e, 2e en 3e lijn zullen elkaar in 

toenemende mate nodig hebben om de zorg aan de (vergrijzende) patiëntenpopulatie met zijn 

complexer wordende zorgvraag efficiënt en doelmatig te kunnen bedienen. Het gezamenlijk 

medische zorg leveren vraagt een intensieve afstemming. Centraal staat de zorgbehoefte van de 

patiënt. Daarbij is leidend dat de zorg plaats vindt daar waar het medisch en financieel het meest 

veilig, efficiënt en doelmatig is.  

De cliëntenraad wil meedenken over de toekomst van het WZA. Hierbij nemen we de optimale zorg 

in de regio en de ontwikkelingen binnen de zorg nu en op lange termijn in ogenschouw. Onze visie is 

dat de patiënt de best mogelijk zorg moet ontvangen, zo mogelijk dichtbij en nabij.  

Hoe te bereiken?  

 Actuele projecten en ontwikkelingen zoals Teken de Toekomst, nieuwe organisatiestructuur, 

huisvesting/(ver)bouwplannen, TZB (transmurale zorgbrug) op onze agenda zetten en vragen 

stellen 

 Monitoren, signaleren, adviseren 

 In gesprek gaan met Raad van Bestuur (RvB) e.a. gremia 

 Toetsen aan onze visie: als het uit de pas loopt/dreigt te lopen, gaan we in gesprek of geven 

ongevraagd advies  

 
 

3.  Patient empowerment – het versterken van de positie van de patiënt 

 

De maatschappij verandert. Patiënten worden steeds zelfstandiger, mondiger en veeleisender. Ze 

hebben hoge verwachtingen. Ook zullen ze steeds meer de regie willen voeren over hun eigen 

gezondheid en ziekte. Informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional, het kunnen 

meebeslissen over de (wel of niet) behandeling, e-health toepassingen, servicegerichtheid, 

toegankelijkheid en bereikbaarheid in de zorg zijn in dat kader belangrijk.  

 



Hoe te bereiken?  

 De cliëntenraad laat zich informeren door diverse gremia  

 Blijft op de hoogte van ontwikkelingen t.a.v. het Versnellingsprogramma Informatie-

uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) 

 Neemt deel aan conferenties en themabijeenkomsten 

 Blijft alert op aandacht voor laaggeletterden in informatievoorziening (mondeling, 

schriftelijk, digitaal): maakt zichtbaar waar knelpunten zitten en wil deze verminderen – 

mystery ronde 

 Wil patiëntportaal voor alle specialismes 

 Pleit voor uitbreiding/spreiding openingstijden 

 Wil dat de patiënt zijn dossier digitaal kan inzien 

 
Monitoren van onze speerpunten 
 
Meten is weten, dit geldt ook voor een cliëntenraad. Daarom willen we in 2018 op drie momenten 
bekijken hoe de stand van zaken is met betrekking tot de genoemde drie speerpunten. Op de 
vergaderingen van 4 april, 5 september en 28 november gaan we evalueren welke stappen er zijn 
gezet en welke resultaten er zijn geboekt. Deze drie evaluatiemomenten kunnen ertoe leiden dat we 
onze activiteiten, met betrekking tot de speerpunten, moeten bijstellen of aanscherpen. 
 
 
Interne/externe contacten  
 
De cliëntenraad gebruikt verschillende bronnen om te weten te komen wat er speelt. We bestuderen 
de uitkomsten van kwaliteits- en klanttevredenheidsonderzoeken en hebben gesprekken met onder 
andere de Ombudsfunctionaris en de Ondernemingsraad. Graag wil de cliëntenraad aan de hand van 
stellingen en opiniërende discussies met elkaar in gesprek.  
 
In 2018 onderhoudt de cliëntenraad in ieder geval de volgende interne contacten: 

 4x per jaar overleg met de Raad van Bestuur  (Medezeggenschapsvergaderingen); 

 1x per jaar overleg met de Raad van Toezicht (bespreken Jaarplan cliëntenraad 2018 en 
algemene gang van zaken WZA); 

 Tenminste 1x per jaar overleg met de Ondernemingsraad;  

 Tenminste 1x per jaar overleg met het Medisch Stafbestuur;  

 Periodiek overleg met de Klachtenfunctionaris (Ombudsfunctionaris);  

 Periodiek overleg met de cliëntenraden van samenwerkingspartners; 

 Afhankelijk van de aard van de adviesaanvragen die wij voorgelegd krijgen, overleg met de 
daarvoor verantwoordelijke medewerker binnen het WZA.  

 
 
Deskundigheidsbevordering cliëntenraad  
 
De cliëntenraad is aangesloten bij het landelijke steunpunt (mede)zeggenschap: de LSR.  
Wij volgen waar mogelijk cursussen en bijeenkomsten die aansluiten bij onze speerpunten. Ook in 
2018 blijven we het aanbod aan cursussen nauwgezet volgen en streven we er naar relevante 
trainingen, conferenties en bijeenkomsten bij te wonen. 
 
 
 



 
Toelichting 
 
Dit jaarplan geeft op hoofdlijnen weer waar de cliëntenraad van het WZA zich in 2018 voor in gaat 
zetten. De uitwerking van de speerpunten en de daarbij behorende acties worden door de 
cliëntenraad beschreven in een aparte bijlage behorende bij dit jaarplan. Tijdens twee 
vergaderingen, in februari en maart , wordt hier invulling aan gegeven. 
 
 

 
Bijlagen  
bij jaarplan cliëntenraad WZA 2018 

 
 

1. Samenstelling cliëntenraad WZA op 1 januari 2018  

Naam Functie  Lid vanaf  

Liesbeth Herrmann Lid, vicevoorzitter 01-12-13 

Bernard Grasdijk Lid 01-01-18 

Anneke Lalkens Lid 01-01-18 

Renée Kruisinga secretaris 01-09-14 

Jan van der Vliet  Penningmeester  01-04-10 

Chris Vegter  Voorzitter 01-12-16 

 
 
 

 2. Vergaderschema 2018  

Periodieke vergaderingen cliëntenraad:                       
* Tijdstip: ………. 
*  Locatie: Korverveste  

Woensdag 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 9 mei, 6 
juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 28 
november 

Heidag:                                                               
* Tijdstip: 12.00 tot 17.00 uur                              

Vrijdag 12 december  

Medezeggenschapsvergaderingen:                                               
* Tijdstip: 15.30 – 17.00 uur                                                 
*  Locatie: Korverveste        

Woensdag 21 maart (in aanwezigheid Raad van Toezicht), 
13 juni, 19 september en 21 november  

 
 
 3. Begroting cliëntenraad 2018  

Deskundigheidsbevordering  1.000,00 

Externe advisering 2.400,00 

Lidmaatschappen  2.100,00 

Vakliteratuur  240,00 

Vergoedingen 5.200,00 

Public Relations   240,00 

Totaal  11.180,00 

 
 
 
 



 
4. Overzicht bevoegdheden cliëntenraad  
 
De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad heeft recht op de informatie die nodig is om het raadswerk 
te kunnen doen. De WMCZ maakt onderscheid in de volgende rechten voor de cliëntenraad:  
 
1. Adviesrecht over:  

 Een wijziging van de doelstelling of grondslag. 

 Het overdragen van de zeggenschap of fusie. 

 Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere instelling. 

 De gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling. 

 Een verhuizing of ingrijpende verbouwing. 

 Een belangrijke wijziging in de organisatie. 

 Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden. 

 De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur.  

 De begroting en jaarrekening. 

 Het algemeen beleid rond de toelating en stopzetting van de dienstverlening aan cliënten. 
 
2. Verzwaard adviesrecht over:  

 Voedingsaangelegenheden van algemene aard. 

 Het algemene beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid/hygiëne, geestelijke 
verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.  

 De procedure ‘Veilig Incident Melden’. 

 Het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitssysteem en methodes. 

 De vaststelling of wijziging van de klachtenregeling. 

 De procedure ‘Veilig Incident Melden’. 

 Het aanwijzen van leden van de klachtencommissie. 

 Een wijziging van voor cliënten geldende regelingen. 

 Het instellingsbesluit. 

 De extra afgesproken bevoegdheden.  
 
3. Recht op ongevraagd advies over bovenstaande onderwerpen en andere onderwerpen die voor 

cliënten van belang zijn.  
 

4. Recht om tenminste één persoon bindend voor te dragen voor de Raad van Toezicht.  
 

  


