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Jaarverslag 2020 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis

Terugkijkend kunnen we alleen maar zeggen dat 2020 een bijzonder 

jaar was. Voor ons allemaal, maar zeker voor de gezondheidszorg; 

de patiënten en de mensen die daar werken. Ook het Elkerliek  

ziekenhuis kreeg, zeker in maart/ april en november/ december, te 

maken met veel coronapatiënten. De medewerkers moesten alle 

zeilen bijzetten. Patiënten met corona konden niet of nauwelijks  

bezoek krijgen en werden soms overgeplaatst naar andere  

ziekenhuizen. Behandelingen en bezoeken aan de poliklinieken, 

de reguliere zorg, werden door besmettingsgevaar en druk op het  

personeel noodgedwongen uitgesteld of afgezegd. Veel consulten 

werden digitaal, per beeldscherm, of telefonisch gedaan. Ook werden 

bezoekregelingen aangepast en werd van patiënten gevraagd  

alleen naar de polikliniek te komen. De Cliëntenraad ziet dat dit  

voor problemen kan hebben gezorgd maar vond de genomen 

maatregelen noodzakelijk. 

De Cliëntenraad heeft veel respect en waardering voor de inzet van 

alle medewerkers van het Elkerliek dit afgelopen jaar.

Cliëntenraad: medezeggenschap namens patiënten

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle patiënten van 

het ziekenhuis. Hij ziet er op toe dat het Elkerliek ziekenhuis  

kwalitatief goede zorg biedt, die aansluit bij wat mensen nodig 

hebben. Daarbij gaat het om goede basiszorg en complexe zorg of  

behandeling die dichtbij verleend kan worden en een passende  

verwijzing als de behandeling in Helmond niet mogelijk is.
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De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van het Elkerliek. 

Er zijn twee soorten adviezen: gevraagd en ongevraagd. In  

sommige gevallen geldt er een verzwaard adviesrecht. Het  

adviesrecht van de Cliëntenraad is gebaseerd op de Landelijke 

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de 

statuten van het Elkerliek Ziekenhuis en de Samenwerkingsover-

eenkomst tussen de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad van het 

Elkerliek ziekenhuis. De WMCZ is per 1 januari 2021 vervangen 

door de WMCZ 2018. Instemmingsrecht is een van de wijzigingen 

ten opzichte van de vorige wet. De Cliëntenraad is onafhankelijk 

en hoeft geen verantwoording aan derden af te leggen.

Samenstelling 

De Cliëntenraad bestaat uit 7 personen, met toevoeging van een 

ambtelijk secretaris. 

• Corry Bombeeck (voorzitter)

• Harry Hofmans

• Hermien Jalink

• Maya Jonkers – Migchels (tot 1 november 2020)

• Ton Witlox (tot 1 november 2020)

• Angelie van Alphen

• Lonneke Houx – Buisman

• FransJozef van Poppel (vanaf 15 december 2020)

• Henk Peters (vanaf 15 december 2020)

• Ambtelijk secretaris: Inge Mulders
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Hoe gaat de Cliëntenraad te werk?

De Cliëntenraad vergadert elke maand, uitgezonderd de maand 

augustus. Tijdens de vergaderingen komen onderwerpen aan 

de orde die van belang zijn voor de cliënten van het ziekenhuis. 

Tevens worden er gastsprekers uitgenodigd om te vertellen over 

actuele zaken. Door de corona-uitbraak werd in maart met een heel  

beperkt aantal leden vergaderd. Vanaf de maanden daarna sloot 

een deel van de Raad telefonisch aan en in december werd digitaal 

vergaderd.

Bij elke vergadering sluit een lid van de Raad van Bestuur aan om 

te informeren over actuele onderwerpen en andere zaken die van  

belang zijn. Ook is dat het moment voor het stellen van vragen door 

leden van de Cliëntenraad. Twee maal per jaar zijn enkele leden 

van de Raad van Toezicht bij de vergadering aanwezig. Daarnaast  

overlegt de Cliëntenraad tweemaal per jaar in een informele  

setting met het lid van de Raad van Toezicht dat door de  

Cliëntenraad is voorgedragen.

Twee extra dagdelen per jaar besteedt de Cliëntenraad aan  

gezamenlijke bijscholing. In 2020 zijn deze bijeenkomsten,  

vanwege de corona-uitbraak niet doorgegaan. 

Ieder van de leden richt zich op een aantal inhoudelijke aandacht-

spunten. Deze aandachtspunten zijn vastgelegd in het Werkplan 

2019 – 2021. De leden nemen deel aan trainingen en informatie- 

bijeenkomsten, zowel binnen als buiten het Elkerliek ziekenhuis, 

voor zover deze betrekking hebben op hun aandachtsgebieden.
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Een eigen werkplan 

De Cliëntenraad heeft een driejarig werkplan (2019 – 2021)  

vastgesteld. Dit plan wordt jaarlijks bijgesteld en is de basis voor de 

werkzaamheden voor dat jaar. In het werkplan is aangegeven welke 

onderwerpen de Cliëntenraad wil oppakken van de zaken die in het 

ziekenhuis spelen. Elk van de leden van de Cliëntenraad is lid van 

werkgroepen en commissies, die allen tot doel hebben de zorg naar 

een (nog) hoger niveau te brengen en te houden. De Cliëntenraad 

weet op deze manier ook wat er speelt in het Elkerliek ziekenhuis 

en kan direct meepraten en adviseren. Het werkplan is ook  

gepubliceerd op de website van het Elkerliek ziekenhuis.

Betrokkenheid en belangstelling intern

De Cliëntenraad vindt het belangrijk om betrokkenheid en  

belangstelling te tonen. De leden laten zich zien in het ziekenhuis. 

Drie keer per jaar wordt overlegd met de Ondernemingsraad en  

het Verpleegkundig Stafbestuur. De voorzitter van de Medis-

che Staf sluit tweemaal per jaar aan bij een vergadering, al dan 

niet samen met een medebestuurslid van de Staf. In 2019 heeft  

de Cliëntenraad de maatschapsbezoeken weer nieuw leven  

ingeblazen. In 2020 zijn zes maatschappen bezocht: farmaceutische 

zorg, gynaecologie, reumatologie, urologie, neurologie en  

keel-, neus- en oorheelkunde. Onderwerpen die daarbij aan de orde 

kwamen waren onder andere: eHealth, de gevolgen van corona, 

patiënttevredenheidsonderzoeken, wachttijden, communicatie, 

ethiek, bejegening en aandacht en mogelijkheden voor revalidatie 

en zorg voor kwetsbare cliënten.
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Resultaten onderzoek en toetsen bevindingen

De resultaten van patiëntenervarings- en tevredenheidsonder-

zoeken vormen een belangrijke input voor de Cliëntenraad. Hij 

neemt actief kennis van de uitkomsten. 

Samenwerking andere ziekenhuizen

De Cliëntenraad hecht aan samenwerking met de Cliënten-

raden in Zuidoost Brabant (St. Anna Ziekenhuis, Catharina  

Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum). De voorzitters van de  

vier Cliëntenraden hebben drie keer overleg gehad. De gezamen- 

lijke bijeenkomst van de vier Cliëntraden, met als onderwerp 

achterbanraadpleging, is in 2020 niet door kunnen gaan. Wel zijn 

afspraken gemaakt over onderlinge informatie-uitwisseling.

Regionale samenwerking zorginstellingen

Raakvlakken tussen ziekenhuis en andere zorginstellingen en  

zorgverleners op het gebied van spoedhulp, zoals verzorgings- en 

verpleeghuizen, wijkverpleging, huisartsen en GGZ, worden steeds 

duidelijker. Dit raakt uiteraard de patiënten. In 2019 heeft de  

Cliëntenraad van het Elkerliek ziekenhuis het initiatief genomen 

voor overleg tussen de voorzitters van de Cliëntenraden van deze 

instellingen. Door de corona-uitbraak is dit overleg in 2020 niet 

doorgegaan.

Communicatie

Maandelijks plaats de Cliëntenraad een nieuwsbericht op zijn  

Facebookpagina.
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Deelname aan commissies

Leden van de Cliëntenraad nemen deel aan commissies, klank- 

bordgroepen en werkgroepen binnen het Elkerliek ziekenhuis. In 

2020 ging dit om:

- Samen beslissen/ patiëntenparticipatie/ waardegedreven zorg

 Een van de speerpunten van de Cliëntenraad is Samen 

 Beslissen. Leden nemen deel aan werkgroepen en 

 klankbordgroepen rond dit thema. De Cliëntenraad denkt mee  

 over processen rond patiëntgerichtheid en eigen regie nemen.  

 Ook de uitkomsten (verwacht in de loop van 2021) van de in   

 2020 opgestarte werkgroep Behandelafspraken en advanced  

 careplanning zullen bijdragen aan de mogelijkheid tot het   

 nemen van meer regie door patiënten.

- Kwaliteit en veiligheid

 De Cliëntenraad neemt deel aan de Commissie Kwaliteit en   

 veiligheid van het Elkerliek ziekenhuis. Daarnaast lopen leden  

 van de Cliëntenraad mee met de veiligheidsrondes.

- Zorgportaal en eHealth

 In de loop van 2020 is het zorgportaal, digitale inzage door   

 patiënten in hun patiëntendossier, verder ontwikkeld. Er zijn  

 diverse functionaliteiten toegevoegd. De Cliëntenraad vindt  

 het belangrijk dat patiënten goed voorgelicht worden over   

 deze nieuwe mogelijkheden.

- Rookvrij ziekenhuis

 De Cliëntenraad heeft in 2019 geadviseerd dat op tenminste  

 één plek op het terrein van het ziekenhuis voor patiënten de  

 mogelijkheid moet zijn om te roken. Dit advies is overgenomen  

 door de Raad van Bestuur en in 2020 gerealiseerd. 
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 Er zal nog een evaluatie plaatsvinden over de maatregelen   

 rond het rookvrij maken van het ziekenhuis.

- Verpleegoproepsysteem

 Het Elkerliek ziekenhuis gaat over naar een nieuw 

 verpleegoproepsysteem. De Cliëntenraad wordt hierbij 

 betrokken. 

- Nederlands Hartnetwerk

 Het Nederlands Hartnetwerk is een samenwerking van 

 eerste- en tweedelijns zorg rond Hart en Vaatziekten in de

 regio Zuidoost Brabant. De Cliëntenraad van het Elkerliek   

 ziekenhuis is vertegenwoordigd in de Patiëntenadviesraad van  

 het Nederland Hartnetwerk.

- Werkgroep klantbeloften

- Patiëntenroute bij ontslag

Deelname aan overige bijeenkomsten

Leden van de Cliëntenraad deelgenomen aan de volgende 

activiteiten, cursussen en bijeenkomsten, zowel binnen het 

ziekenhuis als daarbuiten.

- Digitaal congres Nederlands Hartnetwerk

- Overleg met de kinderafdeling over het optuigen van 

 een Kinderadviesraad

- Testen van de nieuwe website van het ziekenhuis

- Themalunch gezamenlijke triage/ ingang OSAS (obstructief   

 slaapapneusyndroom) door long- en kno artsen

- Workshop dementie bij mensen met een migratie achtergrond
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- Congres Frisse blikken over de zorgsamenwerking in Helmond

- Informatiebijeenkomst Moreel beraad

- Informatiebijeenkomst Anders denken, anders doen

- Themalunch Doen of laten 

- Themalunch Ontslaggericht denken en doen

Wat speelde er specifiek in 2020

In 2020 heeft de Cliëntenraad voor de volgende zaken aandacht 

gehad. 

- Corona

 Gevolgen van de corona-uitbraak voor patiënten en 

 personeel van Elkerliek ziekenhuis, afschaling en opstart 

 reguliere zorg, maatregelen rond consulten, bezoek, 

 begeleiding, behandeling en meer inzet van digitale middelen.

- WMCZ 2018

 De Cliëntenraad heeft een uitgewerkt voorstel voor een 

 op deze wet gebaseerde samenwerkingsovereenkomst   

 voorgelegd aan de RvB.

- Cliëntenjaarprijs 2020

 De Cliëntenraad heeft besloten om in 2020 geen 

 Cliëntenjaarprijs uit te reiken. De werkdruk voor alle 

 medewerkers was hoog. Allen hebben zich dit jaar erg 

 ingezet voor de patiënten.
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En daarnaast:

- Jaarverslag 2019 Cliëntenraad

- Werving twee nieuwe leden voor de Cliëntenraad

- Toekomstbestendig (spoed)zorgnetwerk

- (Jaarlijks) gesprek met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

- Zorgportaal en PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving)

- Uitkomsten patiëntenraadpleging

- Jaarverslagen (financieel en inhoudelijk) 2019

- Ziekenhuisjaarplan en begroting 2021 

- Gevolgen voor patiënten van landelijke Hoofdlijnennotitie,   

 uitkomsten cao-onderhandelingen en contracten met 

 zorgverzekeraars

- Jaarverslag Klachtencommissie

- Communicatie met de achterban van de Cliëntenraad 

 middels maandelijkse berichten op de Facebookpagina

- Patiëntenparticipatie

- Sluiting buitenpoli Asten

- Samenwerking bij spoedhulpverlening (Spoedeisende 

 hulp en huisartsenpost)

- Beleidsplan Verpleegkundig Stafbestuur

- Verbouwing en toekomstvisie Spoedeisende Hulp

- Notitie Visie op leiderschap Elkerliek ziekenhuis

- Waardegedreven zorg en patient journey.

- Veiligheidscultuurmeting

- Bewegwijzering in het ziekenhuis

- Hoofdbehandelaarschap
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De Cliëntenraad heeft formele adviezen uitgebracht over:

- Financiëel jaarverslag Elkerliek ziekenhuis 2019

- Jaarplan en begroting 2021 

- Verhoging parkeertarief

- Bedterminals (ongevraagd advies)

- Sluiting buitenpoli Asten

- Voorgenomen benoeming lid RvB

Een woord van dank

Binnen het Elkerliek Ziekenhuis is het belangrijk dat de  

Cliëntenraad ruimte krijgt om onafhankelijk zijn werk te kunnen 

doen. Hier krijgt de Cliëntenraad alle ruimte voor in goede  

samenwerking met de Raad van Bestuur, ook als de Cliëntenraad 

een ander standpunt heeft ten aanzien van een bepaald  

onderwerp. Er is alle ruimte voor de onafhankelijke medezeggen-

schapsrechten. Hiervoor dankt de Cliëntenraad de Raad van  

Bestuur, de medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis en de 

patiënten. Deskundigheid, enthousiasme, inzet en het delen van 

ervaringen dragen bij aan een nog beter Elkerliek Ziekenhuis.
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