
 
 
 
Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revant 
 
 
De cliëntenraad is samengesteld uit (ex-)revalidanten en behartigt de belangen van 
revalidanten. De cliëntenraad adviseert ten aanzien van beleid op het gebied van 
revalidatiezorg en volgt de uitvoering hiervan. Tevens is de cliëntenraad betrokken bij de 
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en bij de inrichting van de locaties. De cliëntenraad 
voert deze taken uit door overleg te voeren met de Raad van Bestuur en door deelname in 
commissies of projectgroepen. De cliëntenraad ontvangt informatie over beleid en 
kwaliteitsonderzoeken en woont ontslag- of reflectiegesprekken van revalidanten bij en 
houdt spreekuren op locaties. Op deze wijze weet de cliëntenraad wat er leeft bij de 
revalidanten.  
 
Sinds 1 januari 2010 is er sprake van de cliëntenraad Revant. Per die datum werden  
een instellingsbeleid, een samenwerkingsovereenkomst en een huishoudelijk reglement 
ondertekend. 
 
De cliëntenraad Revant is aangesloten bij de landelijke commissie van vertrouwenslieden van 
het LSR. 
 
Per 1 januari 2016 bestond de cliëntenraad uit acht leden en was er één vacature niet 
ingevuld. Omdat de vicevoorzitter aangaf haar lidmaatschap eind 2016 te zullen beëindigen 
en omdat er de komende jaren enkele leden niet-herbenoembaar aftredend zullen zijn, heeft 
de cliëntenraad besloten eind 2016 een werving- en selectieprocedure op te starten om 
daarmee twee vacatures in te kunnen vullen, waaronder die voor de functie vicevoorzitter.  
In januari 2017 zullen er gesprekken zijn met enkele kandidaten. 
Na de overlegvergadering van 8 december 2016 hebben de Cliëntenraad en de Raad van 
Bestuur afscheid genomen van de vicevoorzitter, mevrouw R.H. Borst-Hollestelle. 
 
Samenstelling cliëntenraad, peildatum 31 december 2016 
 
- mevrouw G.W.J. Bons-Bakker, lid (Sleeuwijk); 
- de heer F. Emmerik, lid (Bavel); 
- de heer W.C.J.M. Pijnacker, voorzitter (Alphen); 
- mevrouw M.S.L. van Riet, lid (Breda); 
- de heer J.B.H.M. Reijnders, lid (Breda); 
- de heer P.G. Sterrenburg, lid (Goes); 
- mevrouw M. Snoodijk-van Hamburg, lid (Kortgene). 
 
 
Contacten 
 
● De cliëntenraad heeft vijf keer intern vergaderd. 
 Tevens was er een extra bijeenkomst waarin de jaarlijkse evaluatie plaatsvond en er 
 gesproken werd over de wens van de cliëntenraad om de beschikking te hebben over een  
 ondersteuner. De cliëntenraad heeft momenteel secretariële ondersteuning vanuit het 
 managementsecretariaat. Echter, in de praktijk ondersteunt deze functionaris de 
 cliëntenraad al in bredere zin en meer in de lijn van een ambtelijk ondersteuner. De  
 cliëntenraad wil dit graag formaliseren en wil hierover in gesprek met de Raad van  
 Bestuur. 
● De cliëntenraad heeft vijf keer een overlegvergadering gehad met de Raad van Bestuur.  
 



● Eenmaal heeft een delegatie van de Raad van Toezicht de overlegvergadering  
 bijgewoond. 
● De voorzitter cliëntenraad was, namens de cliëntenraad, betrokken bij de werving en 
 selectie van een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Revant.  
 
Activiteiten 
● De cliëntenraad heeft in Breda kliniekbezoeken afgelegd en reflectiegesprekken  

bijgewoond om contacten met de achterban te onderhouden en zich op de hoogte te 
stellen van ervaringen van cliënten binnen de kliniek. 

 Een lid van de cliëntenraad heeft zitting in de zogenaamde ‘menucommissie’. De  
 menucommissie bepaalt de winter- en zomercyclus van de warme maaltijden voor de 
 klinische revalidanten voor Breda en Lindenhof. 
● Mevrouw Borst en de heer Pijnacker hadden namens de cliëntenraad zitting in de  
 klachtencommissie. De klachtencommissie heeft dit jaar geen klachten ontvangen. 
● De cliëntenraad is gevraagd om een lid af te vaardigen naar de werkgroep “Feel good by  
 food”. Aan dit verzoek is gehoor gegeven, zodat er inbreng is vanuit de revalidant bij het 
 opzetten van een wijziging in het assortiment van de brasserie en over de maaltijden..  
 De voorzitter cliëntenraad heeft samen met de Raad van Bestuur, de unitmanager  
 kinderrevalidatie, de manager facilitair bedrijf en een medewerker van het facilitair bedrijf  
 een werkbezoek gebracht aan Ziekenhuis Bernhoven in Uden. Dit ziekenhuis is  
 uitgeroepen als meest gastvrije ziekenhuis. Tijdens dit bezoek was er vooral aandacht  
 voor het centraal stellen van de patiënt (revalidant) en zijn de mogelijkheden nagegaan  
 om zaken over te nemen. 
 Twee leden van de cliëntenraad hadden contact met de pr- & communicatiemedewerker  
 in het kader van het opstellen van een nieuwe folderlijn voor Revant. 
 Twee leden van de cliëntenraad waren aanwezig tijdens de Open Dag van de Zorg op  
 19 maart 2016 in Revant Breda. Op deze dag is zichtbaar gemaakt wat medisch- 
 specialistische revalidatie is. Veel bezoekers namen de tijd om zich hierover te laten  
 informeren.  
 Een lid van de cliëntenraad maakte deel uit van de werkgroep bewegwijzering. Deze 
 werkgroep hield zich bezig met een nieuwe bewegwijzering binnen alle locaties van  
 Revant. Nieuwe, duidelijke informatieborden maken de routes die revalidanten afleggen  
 duidelijker en vergaderzalen en spreekkamers gemakkelijker vindbaar. 
 Een lid van de cliëntenraad was lid van de werkgroep verbouwing Revant Breda. 
 
Adviezen 
● De cliëntenraad had enkele vragen inzake de notitie Veilig Melden en het MIP-reglement. 
 Zo kon de cliëntenraad niet terugvinden wat de zittingstermijn was van de leden van de  
 MIP-commissie. Ook werd er gerefereerd aan de calamiteitenprocedure die niet bekend  
 was bij de cliëntenraad. Met inachtneming van deze opmerkingen, heeft de cliëntenraad  
 een positief advies uitgebracht. 
 Er was een notitie betreffende de patiëntveiligheid, taken, bevoegdheden en  
 verantwoordelijkheden medewerkers ter informatie aan de cliëntenraad gestuurd. De  
 cliëntenraad had hierover echter verzwaard adviesrecht. De cliëntenraad had een  
 tekstuele opmerking en heeft de Raad van Bestuur gevraagd iets in de notitie op te nemen  
 over wat er van de cliënt mag worden verwacht. Ook de cliënten hebben  
 verantwoordelijkheden als het gaat om de patiëntveiligheid.  
 De cliëntenraad had een adviesaanvraag gekregen ten aanzien van de werving van een 
 nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. In deze procedure was de rol van de cliëntenraad  
 niet zoals voorheen en werd de cliëntenraad pas in een laat stadium betrokken bij de  
 procedure. De cliëntenraad heeft zijn wettelijk benoemingsrecht van een lid RvT  
 ingewisseld voor betrokkenheid bij iedere selectieprocedure. De cliëntenraad kon dan ook  
 niet akkoord gaan en heeft een negatief advies uitgebracht. Naar aanleiding daarvan is de  
 procedure aangepast en is de cliëntenraad alsnog eerder in de procedure betrokken.  
 Hierop heeft de cliëntenraad alsnog een positief advies uitgebracht en is de procedure  
 uitgevoerd in goede samenwerking en met resultaat, een nieuwe voorzitter Raad van  
 Toezicht die per 1-9-2017 is benoemd 
 De jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 werden ter advisering voorgelegd aan  
 de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft bezwaar gemaakt tegen het moment dat de  
 adviesaanvraag ontvangen werd omdat de cliëntenraad een advies werd gevraagd over  
 een reeds goedgekeurd besluit.  



 De Raad van Bestuur heeft hierop geantwoord dat de jaarrekening helaas vertraging had  
 opgenomen vanwege de accountant. Hierdoor kwam de goedkeurende verklaring later  
 dan verwacht, terwijl de jaarrekening wel vóór 1 juni gedeponeerd moet worden. De  
 cliëntenraad had enige vragen over de jaarrekening en het jaarverslag en heeft daarna  
 alsnog een positief advies uitgebracht over de jaarrekening en het jaarverslag 2015. 
 De cliëntenraad ontving een adviesaanvraag kaderbrief 2017 nadat deze al was  
 vastgesteld. De Raad van Bestuur heeft beloofd in de toekomst de kaderbrief tijdig aan de 
 cliëntenraad voor te leggen zodat hij in staat is er advies over uit te brengen. Afgesproken  
 werd dat de cliëntenraad zijn opmerkingen kon plaatsen bij de adviesaanvraag over de  
 begroting 2017 en het jaarplan 2017. Wat de kaderbrief 2017 betreft heeft de  
 cliëntenraad aangegeven dat doelmatigheid beter ingevuld kan worden door:  
 doelgerichtheid/doeltreffendheid. 
 Er werd een positief advies gegeven betreffende de benoeming van de zorgmanagers. 
 De cliëntenraad had een procedure reflectiegesprek ter informatie ontvangen. De 
 cliëntenraad heeft erop gewezen hier adviesrecht over te hebben. De reflectiegesprekken  
 vervangen de spiegelgesprekken. De cliëntenraad heeft opgemerkt dat de  
 reflectiegesprekken alleen in Breda georganiseerd worden en ervoor gepleit om deze ook  
 in Zeeland te gaan organiseren. Ook werden er criteria benoemd waaraan voldaan moet  
 worden om uitgenodigd te worden voor een reflectiegesprek. De cliëntenraad heeft vooral  
 geageerd tegen het criterium “mondig en taalvaardig zijn”. De cliëntenraad is van  mening  
 dat iedere revalidant op zijn eigen manier zijn woord kan doen. Ofwel zelf, ofwel  
 via een partner/familielid. Naar de mening van de cliëntenraad hoeft er niemand  
 uitgesloten te worden voor een reflectiegesprek. Een en ander heeft ertoe geleid dat de 
 procedure hierop is aangepast. Ook is aan alle zorgmanagers gevraagd om binnen hun  
 zorgeenheid/locatie reflectiegesprekken te gaan organiseren. 
 De werkwijze veiligheidsronde werd ter informatie aan de cliëntenraad aangeboden. Ook 
 hier had de cliëntenraad verzwaard adviesrecht op. De cliëntenraad heeft een positief  
 advies uitgebracht. In de werkwijze staat beschreven dat er tijdens een veiligheidsronde  
 vragen worden gesteld aan medewerkers. De cliëntenraad heeft geopperd om ook  
 revalidanten erbij te betrekken. Dat zou kunnen door van te voren een aankondiging te  
 doen zodat revalidanten weten wanneer dit plaatsvindt zodat ze suggesties kunnen geven  
 wanneer ze die hebben. Dit advies is overgenomen en de revalidant zal betrokken worden  
 bij de veiligheidsronde 
 Naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving is het privacyreglement voor revalidanten 
 aangepast. De cliëntenraad heeft hier enkele vragen over gesteld en enkele opmerkingen 
 over gemaakt. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, heeft de cliëntenraad  
 een positief advies uitgebracht. 
 Door de invoering van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkg) is de 
 klachtenregeling van Revant aangepast en ter verzwaard advies aangeboden aan de  
 cliëntenraad. De cliëntenraad heeft geconstateerd dat de klachtenregeling past binnen het  
 landelijk kader van de klachtenregeling zoals die met de brancheorganisatie is  
 afgesproken. De cliëntenraad vindt het een goede zaak dat Revant zich heeft aangesloten  
 bij de Geschillencommissie. De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht. 
 In het verlengde van de nieuwe klachtenregeling heeft de cliëntenraad een adviesaanvraag 
 ontvangen over de benoeming van een klachtenfunctionaris. De cliëntenraad had het  
 volste vertrouwen in de voorgedragen persoon en heeft derhalve een positief advies  
 uitgebracht. 
 De cliëntenraad heeft de begroting 2017 en het jaarplan 2017 ter advisering ontvangen. 
 De cliëntenraad heeft aangegeven de samenhang tussen de begroting en het jaarplan niet  
 te kunnen vinden. De Raad van Bestuur heeft een en ander nader toegelicht. De  
 cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht. 
 In het kader van het HIP-handboek heeft de cliëntenraad de hoofdstukken 3 en 4 ter 
 advisering ontvangen. De cliëntenraad vond beide hoofdstukken goed en duidelijk  
 beschreven, zowel voor cliënt, als personeel en bezoekers. De cliëntenraad heeft een  
 positief advies uitgebracht. 
 
 
 
 
 
 



Overige zaken 
Tijdens de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur waren vaste agendapunten: 
- financiële managementrapportages 
 Tijdens de bespreking van de managementrapportages heeft de cliëntenraad regelmatig 
 met de Raad van Bestuur gesproken over de wachttijden. Die waren gedurende het gehele  
 jaar op enkele onderdelen lang . Helaas is het in 2016, ondanks alle maatregelen, niet 
 gelukt de wachttijden terug te brengen. Ook in 2017 zal de cliëntenraad de wachttijden  
 daarom blijven volgen. 
 Wat de productie, opbrengsten en kosten betreft heeft de cliëntenraad kunnen  
 constateren dat deze in 2016 zeer goed op orde waren. Revant heeft wat dat betreft een 
 goed jaar gehad. 
- de overzichten van de klachten en suggesties 
 De kwartaaloverzichten kwamen tijdens de overlegvergadering aan de orde. Daarbij viel  
 het de cliëntenraad op dat er relatief veel klachten waren op communicatieniveau.  
 Overigens konden de klachten allemaal door Revant zelf afgehandeld worden en is er  
 geen klacht ingediend bij de klachtencommissie. 
- overzichten MIP-meldingen 
 Ondanks enkele aanpassingen in het medicatiebeleid, waren er ook dit jaar veel  
 medicatiemeldingen. De cliëntenraad blijft dit volgen.  
 
Andere zaken die dit jaar aan de orde kwamen: 
- het rapport evaringsindicatoren kinderrevalidatie 2015; 
- de verslagen van reflectiegesprekken, inclusief een Plan van Aanpak  (verbeterplan) 
- de Raad van Bestuur heeft de cliëntenraad op de hoogte gehouden van de stand van 
 zaken van de verbouwing van Revant Breda; 
- de cliëntenraad is geïnformeerd over de externe HKZ-audit en heeft het rapport  
 dat verschenen is ter informatie ontvangen en besproken met de Raad van Bestuur; 
- het project EPD (Elektronisch PatiëntenDossier). De cliëntenraad is in iedere vergadering  
 geïnformeerd over de voortgang. Ook is de cliëntenraad betrokken door de werkgroep  
 Zorgportaal; 
- de cliëntenraad werd door de Raad van Bestuur regelmatig geïnformeerd over de 
 voortgang inzake de uitwerking van de strategische focus 2015 – 2018; 
- de samenwerkingsovereenkomst tussen cliëntenraad en Raad van Bestuur Revant. De  
 samenwerkingsovereenkomst is geëvalueerd en op enkele punten zal deze iets worden  
 aangepast. Naar verwachting zal begin 2017 de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst  
 getekend kunnen worden; 
- notitie leiderschapsprogramma. Een onderdeel van de strategische focus is het 
 leiderschapsprogramma. Het traject wordt begeleid door een extern bureau. De Raad van 
 Bestuur heeft de cliëntenraad gevraagd om hiervoor zijn aandachtspunten te formuleren  
 en gevraagd hoe de cliëntenraad bij het proces betrokken wilde worden. De cliëntenraad 
 heeft een zevental aandachtspunten geformuleerd en aangegeven te willen dienen als 
 sparring-partner of “testbatterij”. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
april 2017 
P.C.M. de Kok-de la Cousine  


