Aan bewoners van St. Elisabeth
en hun eventuele contactpersonen

Jaarplan Cliëntenraad 2021
In dit jaarplan brengen wij u op de hoogte van onze aandachtspunten
voor 2021. Uit ervaring weten wij allemaal, dat gemaakte plannen kunnen
veranderen of helemaal niet uitgevoerd worden. Voor iedereen is 2020 het jaar
geworden, waarin we ons vaak hebben moeten aanpassen aan de
omstandigheden; heel veel ideeën en afspraken zijn doorgeschoven of uit de
agenda’s verdwenen. We hopen van harte dat we in 2021 onze voorgenomen
activiteiten kunnen uitvoeren en met u positief op de behaalde resultaten kunnen
terugkijken.
We lichten hieronder toe wat we van plan zijn. Het gaat om een aantal actuele
zaken, zoals het in de praktijk brengen van wettelijke veranderingen, maar ook
om jaarlijks terugkerende onderwerpen, waarover we als Cliëntenraad (CR)
mogen meedenken (zoals begroting, tussentijdse rapportages, jaarverslag en
jaarrekening).
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018)
Deze wet is per 1 juli 2020 ingegaan en beschrijft waar het bij medezeggenschap
om gaat. Wat een CR nodig heeft om zijn werk te kunnen doen, én hoe mensen
die zorg nodig hebben kunnen meepraten en meebeslissen. Dit laatste willen we
graag aanvullen. Er zijn meerdere manieren waarop we als CR direct contact
hebben met bewoners of hun contactpersonen: als familielid van een bewoner, of
als vrijwilliger bij St. Elisabeth. Daarnaast zijn er de georganiseerde
bewonersbijeenkomsten en allerlei informele contacten. Wij gaan samen met u
op zoek naar mogelijkheden om deze contacten uit te breiden en te versterken.
Wet Zorg en Dwang (WZD)
Deze wet is per 1 januari 2020 in werking getreden en regelt de rechten van
bewoners bij onvrijwillige zorg. Daardoor sluit bijvoorbeeld de zorg voor mensen
met dementie beter bij hun situatie aan, worden mensen die hun wil niet meer
kunnen uiten beter beschermd. Als CR willen we met name volgen, hoe de inzet
van de nieuwe domotica-mogelijkheden positief uitwerkt voor bewoners. Ervaren
zij bijvoorbeeld meer bewegingsvrijheid en veiligheid?
Corona problematiek en het vervolg
Momenteel zijn de corona problemen en beperkingen nog volop aanwezig. Er
komt een moment van terugkijken en leren van de opgedane ervaringen. Ook in
dit proces willen we graag meedenken en van dichtbij volgen hoe het geleerde
bijdraagt aan een optimaal plan van aanpak, bij mogelijke toekomstige infectie
problemen. We horen graag van u, wanneer die ruimte er is, hoe we het gewone
leven in St. Elisabeth het beste weer kunnen oppakken. Wat is daarbij voor u
belangrijk en nodig?

Ontwikkelingen op het gebied van specifieke zorgvragen
Er zijn ontwikkelingen binnen St. Elisabeth, die voor de zorg aan bepaalde
groepen bewoners belangrijk zijn. Deze specialismen op het gebied van zorg
volgen we met aandacht.
In 2020 is er binnen St. Elisabeth extra ruimte en deskundigheid gekomen voor
palliatieve zorg, voor de best passende zorg voor bewoners in hun laatste
levensfase. Belangrijk voor mensen die al in St. Elisabeth wonen, maar ook voor
mensen uit de directe omgeving.
Bovendien is er al langer kennis en kunde op het gebied van dementiezorg en de
behandeling bij de ziekte van Parkinson. Ook naar de verdere ontwikkeling van
deze aandachtsgebieden zijn we benieuwd.
Daarnaast vinden we het functioneren van het Behandelteam (een
vertegenwoordiging van alle zorgdisciplines) van St. Elisabeth belangrijk. Op de
beste manier samenwerken met alle aanwezige professionals, komt
vanzelfsprekend ten goede aan het welbevinden van bewoners én medewerkers
van St. Elisabeth.
Op korte termijn hoort u van ons, hoe u een bijdrage kunt leveren aan de
uitvoering van onze voornemens.

