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In ons Jaarverslag 2018 kijken we terug op onze activiteiten in het voorbije jaar. Wat is er van 
onze plannen terechtgekomen en welke andere zaken zijn er aan de orde geweest? U ontvangt 
hierbij ook ons Jaarplan 2019, met onze aandachtspunten voor het lopende jaar. 

De samenstelling van de cliëntenraad is dit jaar hetzelfde gebleven: Ton Klaassen (voorzitter), 
Karin van ’t Westeinde (secretaris), Els van der Sommen, John de Beer, Jacques Steernberg, 
Irene van Nassau en Loes Frijters. 

 

Waar wilden we in 2018 zeker aandacht aan schenken? 

 

Besteding van extra gelden van de overheid 

Vanuit het project ‘Waardigheid en Trots’ en extra financiële ruimte van de overheid is de 
personeelsbezetting in St. Elisabeth weer op het gewenste niveau gebracht. Mooi dat dit gelukt 
is, terwijl er krapte is op de arbeidsmarkt. Deze aanvulling geldt voor zorgmedewerkers, maar 
ook voor het team Welzijn en het beweegteam. Daarnaast zijn er op De Laantjes 
keukenprinsessen gekomen die een aantal dagen per week voor de warme maaltijden zorgen. 
Zowel bewoners als zorgmedewerkers zijn positief over hun kookkunsten en de sfeer tijdens de 
maaltijden.  

Ook het invoeren van e-learning, voor alle zorgmedewerkers, is een mooie ontwikkeling, die 
continue scholing mogelijk maakt. 

 

Verdere ontwikkeling van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 

Vooral de communicatie met en over u, de bewoner van St. Elisabeth en de eerste 
contactpersoon, stond hierbij centraal. Het ECD blijft belangrijk: het duidelijk, op één plaats 
vastleggen welke afspraken met u gemaakt zijn. De eerste contactpersoon kan nu via het 
systeem ‘Caren’ inloggen in het dossier van de bewoner. Hiervan wordt door een aantal 
contactpersonen frequent gebruik gemaakt. 

 

Ontwikkelingen in de dementiezorg 

St. Elisabeth heeft als speerpunt het verder verbeteren en ontwikkelen van de dementiezorg.  

Naast scholing van medewerkers is er ook voor vrijwilligers de mogelijkheid om kennis en 
vaardigheden aan te vullen in het omgaan met dementie. Dit jaar zijn hiervoor meerdere 
cursussen aangeboden. In beweging blijven is belangrijk bij het ouder worden en kan het 
dementeringsproces vertragen. Er is meer ruimte gekomen voor activiteiten op maat voor de 
bewoners van De Laantjes. Ook dit jaar waren er geslaagde beweegweken, met ‘balans’ en 
‘muziek’ als thema’s. 

 

Ontwikkeling van palliatieve zorg 

Een van de leden van de cliëntenraad heeft in de commissie Palliatieve Zorg meegedacht over 
hoe binnen St. Elisabeth palliatieve zorg (zorg tijdens de laatste levensfase) kan worden 
vormgegeven. Dit proces vraagt aandacht en zorgvuldigheid. De komende tijd hoort u over de 
concrete stappen die worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

Dit kwaliteitskader beschrijft wat bewoners en hun naasten mogen verwachten van 
verpleeghuiszorg. Deze uitwerking kan men zien als een standaard voor het leveren van goede 
zorg op allerlei gebieden: wat houdt kwaliteit van zorg voor de bewoners in. De cliëntenraad kan 
er op letten of alle bewoners goede zorg krijgen, of er aandacht is voor de naasten van de 
bewoners, en of de medewerkers hun werk goed doen. 

We hebben de ideeën over en de invulling van kwaliteit in St. Elisabeth vergeleken met de 
landelijke uitgangspunten op dit terrein. We zien dat de bewoners van St. Elisabeth over het 
algemeen tevreden zijn over het wonen en de zorg die zij ontvangen. Het blijft belangrijk om 
altijd met de bewoner en zijn naasten in gesprek te blijven over hun wensen en ideeën. 

Dit past helemaal in de opzet om de tevredenheid van de bewoners te weten te komen, door 
met hen in gesprek te gaan, naast de mogelijkheid om met een vragenlijst te werken. 

 

Familieparticipatie 

Uit het bovenstaande blijkt hoe belangrijk de bijdrage van familieleden, vrienden en bekenden 
van bewoners is. Zorgmedewerkers leveren zorg, de naasten van de bewoners hebben daarmee 
de mogelijkheid om voor hen het wonen in St. Elisabeth verder te veraangenamen. 

Er zijn door naasten van bewoners, in samenwerking met elkaar, activiteiten bedacht en 
uitgewerkt om bijvoorbeeld de feestdagen extra feestelijk in te vullen. Mooie initiatieven die 
zeker vervolg mogen krijgen. 

 

Signalen vanuit de achterban 
De Cliëntenraad vertegenwoordigt u als bewoner. Aandachtspunten komen meestal direct bij 
ons terecht via de leden van de cliëntenraad die regelmatig in St. Elisabeth aanwezig zijn. John 
de Beer op donderdag in het Servicepunt, Ton Klaassen bij zijn werkzaamheden als 
fysiotherapeut en op de Strijpe, Loes Frijters, Irene van Nassau en Karin van ’t Westeinde op De 
Laantjes. 

De meer formele contacten met u verlopen schriftelijk: het jaarplan, de nieuwsbrief na een 
vergadercyclus en dit jaarverslag.   

Onze jaarlijkse ‘Cliëntendag’ was dit jaar in maart. Deze keer was er ruimte om met elkaar in 
gesprek te gaan en dat werd gewaardeerd. De cliëntendag in 2019 is weer in het najaar. We 
praten u dan bij over de zaken die bij ons de revue passeren en horen vooral graag waar u 
aandacht voor wilt. 

Heeft u naar aanleiding van dit jaarverslag nog vragen of ideeën… laat het ons weten! 

Dat kan persoonlijk, via de receptie (postvak cliëntenraad) of per e-mail: 
clientenraad@stelisabeth.nl 
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