
 

 

Jaarverslag 2017 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 2017 bestond de cliëntenraad uit zeven leden en waren er twee vacature niet 

ingevuld. Op dat moment liep er een werving- en selectieprocedure om daarmee twee 

vacatures in te kunnen vullen, waaronder die voor de functie vicevoorzitter. Per 1 maart 

2017 konden er twee nieuwe leden worden benoemd, van wie 1 kandidaat op termijn de 

functie van vicevoorzitter op zich zal nemen. Helaas bleek het lidmaatschap om 

gezondheidsredenen toch te zwaar voor 1 nieuw lid en zij heeft na een paar maanden haar 

lidmaatschap moeten beëindigen.  

Eind 2017 gaf de voorzitter aan zijn lidmaatschap ook te zullen gaan beëindigen, eveneens 

om gezondheidsreden. Omdat een ander lid per oktober 2018 niet herbenoembaar 

aftredend is, zal er begin 2018 een werving- en selectieprocedure worden opgestart om 

daarmee drie nieuwe leden te werven. 

 

Samenstelling cliëntenraad, peildatum 31 december 2017 

 

- mevrouw G.W.J. Bons-Bakker, lid (Sleeuwijk); 

- de heer F. Emmerik, lid (Bavel); 

- de heer W.C.J.M. Pijnacker, voorzitter (Alphen); 

- de heer J.A.J.M. van Poppel, lid (Oosterhout); 

- mevrouw M.S.L. van Riet, vicevoorzitter (Breda); 

- de heer J.B.H.M. Reijnders, lid (Breda); 

- de heer P.G. Sterrenburg, lid (Goes); 

- mevrouw M. Snoodijk-van Hamburg, lid (Kortgene). 

 

Het jaar 2017 stond in het teken van de implementatie van het revalidatie EPD (Elektronisch 

Patiënten Dossier). Regelmatig werd de cliëntenraad betrokken en geïnformeerd over de 

inrichting van met name het ZorgPortaal. De grote dag was op16 maart en ook de 

cliëntenraad was uitgenodigd om bij dit heuglijke feit aanwezig te zijn. 

Ondanks wat kinderziektes is de uiteindelijke conclusie dat het EPD zeker een verbetering is 

ten opzichte van het papieren dossier. 

 

  



Contacten 

 

● De cliëntenraad heeft zes keer intern vergaderd en zes keer een overlegvergadering  

 gehad met de Raad van Bestuur. Deze vergaderingen vinden altijd in een goede sfeer  

 plaats waarbij er natuurlijk ook de nodige ruimte is voor een klinkslag en een dosis  

 humor. De cliëntenraad is blij dat de overlegvergaderingen in een transparante en  

 meedenkende sfeer plaatsvinden. 

● De voorzitter cliëntenraad heeft overleg gevoerd met de voorzitter Raad van Toezicht en  

 de voorzitter Raad van Bestuur over het onderwerp “hoe verhouden wij tot elkaar?”. Het  

 was gebruikelijk dat eenmaal per jaar een delegatie van de Raad van Toezicht de  

 overlegvergadering bijwoonde. Zowel de cliëntenraad als de Raad van Toezicht en de  

 Raad van Bestuur hadden behoefte aan een andere invulling van het contact. Tijdens het  

 overleg werd besloten om een ontmoeting te organiseren tussen de Raad van Toezicht,  

 Raad van Bestuur en de adviserende gremia binnen Revant (cliëntenraad,  

 ondernemingsraad en stafbestuur). Deze bijeenkomst zal begin 2018 plaatsvinden. 

 In maart 2013 heeft er een evaluatiesessie plaatsgevonden van de cliëntenraad en de  

 Raad van Bestuur. Deze sessie werd begeleid door Gijs Jansen. Zowel de cliëntenraad als  

 de Raad van Bestuur waren tevreden over de uitkomst van de sessie. Naar aanleiding van  

 de sessie heeft de cliëntenraad besloten te gaan werken met commissies. Ook is  

 afgesproken dat de Raad van Bestuur de cliëntenraad zal meenemen in strategische  

 thema’s en de cliëntenraad daarbij betrekt. Er zal regelmatig tijd vrijgemaakt worden om  

 bepaalde onderwerpen thematisch met elkaar te bespreken. 

 De cliëntenraad heeft een ontmoeting gehad met de zorgmanagers van Revant. De Raad  

 van Bestuur is de gesprekspartner van de cliëntenraad, maar het was prettig en leerzaam 

 om kennis te maken met de managers van de verschillende zorgeenheden. Het idee is  

 geopperd om jaarlijks een ontmoeting te organiseren tussen cliëntenraad en de  

 zorgmanagers. 

● De vicevoorzitter cliëntenraad was, namens de cliëntenraad, betrokken bij de werving en 

 selectie van een nieuw lid Raad van Toezicht Revant.  

 De cliëntenraad van Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes heeft een zgn. PER (Patiënt 

 Effect Rapportage) ontwikkeld. De Raad van Bestuur ADRZ omarmde dit systeem ook en  

 samen hebben ze het ingevoerd binnen ADRZ. Een lid van de cliëntenraad ADRZ heeft   

 een presentatie gehouden over het systeem en heeft uitgelegd hoe het werkt. Het gaat bij  

 het PER om proactief meedenken van alle medewerkers over “wat betekenen dingen voor  

 patiënten (revalidanten)”. Bij alles wordt nagedacht over wat de gevolgen zijn voor de  

 revalidant. De cliëntenraad werd erg enthousiast over dit systeem en zal het gaan  

 uitwerken voor Revant en dit bespreken met de Raad van Bestuur. 

 

 

Activiteiten 

 

Contract met “achterban” 

De cliëntenraad heeft in zowel Breda als Lindenhof (kliniek)bezoeken afgelegd om contacten 

met de achterban te onderhouden en zich op de hoogte te stellen van ervaringen van 

cliënten binnen de kliniek en polikliniek. 

 

Commissies 

 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. 

● De cliëntenraad is met een lid vertegenwoordigd in de projectgroep “Feel good by  

 food”.  

 Een lid van de cliëntenraad maakt deel uit van de werkgroep bewegwijzering. Deze 

 werkgroep heeft zich beziggehouden met de nieuwe bewegwijzering binnen alle locaties 

 van Revant. Nieuwe, duidelijke informatieborden maken de routes die revalidanten  

 afleggen duidelijker en vergaderzalen en spreekkamers gemakkelijker vindbaar. In 2016  

 werd dit ingevoerd in Breda en Lindenhof. In 2017 heeft de werkgroep een bezoek  

 gebracht aan de locaties Reigerbos en De Wielingen om ook daar de nieuwe  

 bewegwijzering in te gaan voeren. 

 

Reflectiegesprekken 

Regelmatig vinden er reflectiegesprekken plaats, waarvoor ook een lid van de 

cliëntenraad uitgenodigd wordt om als toehoorder aanwezig te zijn. Uiteraard geeft de  

cliëntenraad graag gehoor aan deze uitnodigingen. 



Parkeren Lindenhof 

Twee leden van de cliëntenraad hebben samen met de manager Facilitair Bedrijf en een  

technisch medewerker van Lindenhof gekeken naar de parkeerfaciliteiten bij Lindenhof.  

Sinds het nabijgelegen ziekenhuis ADRZ betaald parkeren heeft ingevoerd, zijn er  

klachten over het parkeren bij Lindenhof. Er is gekeken naar de mogelijkheid om extra  

parkeerplaatsen bij Lindenhof te creëren. Naar verwachting zal dit in 2018 geëffectueerd  

kunnen worden. 

 

App op maat 

De voorzitter van de cliëntenraad is, als (ex-)revalidant, betrokken bij het project “App op  

maat”. Hij hield de overige leden hiervan, zeer betrokken en bevlogen, op de hoogte.  

De cliëntenraad kijkt uit naar het uiteindelijke resultaat. 

 

Studiedag Raad van Toezicht 

Enkele leden van de cliëntenraad hebben deelgenomen aan de jaarlijkse studiedag die door 

de Raad van Toezicht georganiseerd wordt. Het thema dit jaar was “Innovatie”. De studiedag 

werd begeleid door “Omdenken”. De gedachte daarbij was dan ook dat “Ja maar….” eigenlijk 

niet zou moeten bestaan. Zeker niet bij innovatie. Er werd op een leuke manier 

samengewerkt aan en gepraat over het thema.  

 

 

Adviezen 

 

MIP-reglement 

Met inachtneming van een opmerking over de zittingstermijn van de kwaliteitscoördinator  

en de managementsecretaresse in de MIP-commissie heeft de cliëntenraad een positief  

advies uitgebracht over het MIP-reglement. 

 

Jaarrekening 2016 

De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht over de jaarrekening 2016 en het  

jaarverslag 2016 van Revant. 

 

HIP-reglement 

Het HIP-reglement (hygiëne infectiepreventie) is aangepast. Daarbij heeft Revant besloten 

om ook zgn. “aandachtsvelders” in te gaan zetten die op de locaties aandacht hebben  

voor alles wat met hygiëne en infectiepreventie te maken heeft. De cliëntenraad had wat  

moeite met de benaming “aandachtsvelders”, maar had ook geen pasklare andere  

benaming in de aanbieding voor de Raad van Bestuur. De cliëntenraad heeft een positief  

advies uitgebracht. 

 

Transmuraal Centrum voor herstel en revalidatie Breda 

Met waardering heeft de cliëntenraad de intentieovereenkomst “Transmuraal centrum 

voor herstel en revalidatie Breda” gelezen. De cliëntenraad is blij dat Revant betrokken is  

bij ontwikkelingen in de regio. De cliëntenraad heeft uiteraard een positief advies  

uitgebracht. 

 

Nieuw lid Raad van Toezicht 

De cliëntenraad had een adviesaanvraag gekregen ten aanzien van de werving van een 

nieuw lid Raad van Toezicht. De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht en was  

ook betrokken bij de werving- en selectieprocedure van het nieuwe lid. De procedure is  

prettig verlopen en heeft geleid tot de benoeming van een nieuw lid. 

 

Feel good by food 

De cliëntenraad kreeg een adviesaanvraag over het vervolg van het project “Feel good by 

food”. Een van de leden van de cliëntenraad is hierbij betrokken en is erg enthousiast over  

het project. Uiteraard heeft de cliëntenraad een positief advies uitgebracht. Wel heeft de  

cliëntenraad aandacht gevraagd voor het SMART opstellen van het projectvoorstel.  

(SMART = Specifiek; Meetbaar; Acceptabel; Realistisch; Tijdgebonden).  

 

 

Kaderbrief 2018 

De cliëntenraad had enige opmerkingen over de kaderbrief 2018. Deze zijn door de Raad 

van Bestuur meegenomen in de definitieve versie van de kaderbrief. 

 



Prijs en aanbod Brasserieën 

De cliëntenraad ontving een adviesaanvraag over het aanbod en de prijs van de catering. 

Omdat de cliëntenraad voorstander is van gelijke prijzen, heeft hij een positief advies 

uitgebracht. Ook het aanbod is nu gelijk, waarbij er nog wel een mogelijkheid is van enige 

“couleur locale”.  

 

Jaarplan en begroting 2018 

De cr had weinig opmerkingen over het jaarplan 2018. Wel waren er vragen over de 

begroting 2018. De vragen werden door de Raad van Bestuur beantwoord, waarna de 

cliëntrenraad een positief advies kon uitbrengen. 

 

 

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 . Met name na de invoering van het EPD waren de  

wachttijden erg lang en ging er helaas regelmatig iets mis in de planning. Daar werd door  

de organisatie met man en macht aan gewerkt en alles was erop gericht op het snel op  

orde te brengen. De Raad van Bestuur heeft de cliëntenraad hier steeds open en eerlijk  

over geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de maatregelen die getroffen worden.  

Ook enige tijd na invoering van de EPD moet geconstateerd worden dat op sommige  

onderdelen de wachttijden lang blijven. Dit heeft altijd de aandacht van zowel managers,  

artsen als medewerkers en iedereen denkt mee om het onder controle te krijgen. De Raad  

van Bestuur heeft ook de cliëntenraad uitgenodigd mee te denken. Gelukkig beperken de  

wachttijden zich tot enkele onderdelen van de organisatie en zijn ze op andere  

onderdelen meer dan acceptabel. 

 

Overzichten klachten en suggesties en MIP-meldingen 

Ieder kwartaal worden de overzichten van de klachten en suggesties doorgenomen. Ze gaven 

dit jaar geen reden tot discussies. 

 

 

Andere zaken die dit jaar aan de orde kwamen: 

- de verslagen van reflectiegesprekken, inclusief een Plan van Aanpak  (verbeterplan); 

- 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; 

- ook na de invoering van het EPD werd de cliëntenraad op de hoogte gehouden over  

 de verdere vorderingen. Er worden nog steeds vernieuwingen ingevoerd en de  

 cliëntenraad vindt het prettig hiervan op de hoogte gehouden te worden; 

- de cliëntenraad werd door de Raad van Bestuur regelmatig geïnformeerd over de 

 voortgang inzake de uitwerking van de strategische focus 2015 – 2018; 

- het Amphia Ziekenhuis werkt met een cliëntenpanel. Twee leden van de cliëntenraad zijn  

 lid geworden van dit cliëntenpanel en hebben gekeken naar de mogelijkheden om dit ook  

 voor de cliëntenraad van Revant in te voeren. Dit is ook besproken met de 

 kwaliteitscoördinator. Alhoewel de cliëntenraad erg enthousiast is over het cliëntenpanel 

 heeft hij toch besloten het nog niet in te gaan voeren. Dit omdat het veel werk met zich

 mee zal brengen voor de ondersteuner. Met de kwaliteitscoördinator is nu afgesproken 

 dat de cliëntenraad een vraag kan doorgeven die meegenomen zal worden in de 

 reflectiegesprekken. Zo kan de cliëntenraad op bepaalde onderwerpen toch feedback 

 krijgen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan zal de cliëntenraad alsnog 

 overwegen een cliëntenpanel in te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2018 

P.C.M. de Kok-de la Cousine  


