Jaarverslag Cliëntenraad Libra Revalidatie & Audiologie 2017
Samenstelling
De cliëntenraad bestond in 2017 uit de volgende personen:








Rinie Gielen-Biemans, lid namens sector Houding & Beweging Eindhoven (deel van het jaar lid)
Peter Nefs, lid namens sector Houding & Beweging Tilburg
Frans Peters, lid namens sector Audiologie, (deel van het jaar lid en voorzitter)
Jan van de Rijt, lid namens sector Neurologie Eindhoven
Barbara van Santen, lid namens sector Kinderen Eindhoven
Ankie Spijkers, lid namens sector Neurologie Tilburg (vice-voorzitter)
Henk Sterken, lid namens sector Kinderen Tilburg.

Er is in 2017 afscheid genomen van de voorzitter, de voorzitterstaken zijn in de rest van het jaar
waargenomen door de vice-voorzitter. Een lid dat al jarenlang betrokken was bij de cliëntenraad is
helaas overleden. Twee leden zijn herbenoemd voor een nieuwe periode en er zijn
sollicitatiegesprekken gevoerd met kandidaatleden.
Twee leden van de cliëntenraad zijn tevens lid resp. plaatsvervangend lid van de klachtencommissie;
Een lid (met eveneens een plaatsvervangend lid) heeft deelgenomen aan de periodieke
veiligheidsrondes;
Een lid heeft een rolstoelvaardigheidstraining voor kinderen bijgewoond.

Vergaderingen
In 2017 heeft de cliëntenraad elf keer vergaderd, waarvan vijf keer met de Raad van Bestuur en een
keer met de Raad van Toezicht. De vergaderingen zijn afwisselend op de locaties Eindhoven en
Tilburg gehouden.
De vergadering met de Raad van Toezicht had veiligheid als thema. Tijdens een van de vergaderingen
van de cliëntenraad heeft een kennismaking met de ondernemingsraad plaatsgevonden en is
afgestemd welke inhoudelijke thema’s beide medezeggenschaporganen onder de aandacht hebben.
Tot slot is er een bijeenkomst geweest met het Landelijk Steunpunt (Mede)zeggenschap waarbij het
functioneren van de Cliëntenraad is besproken.
Verzoeken tot advies en instemming
Er is door de Raad van Bestuur een adviesverzoek gedaan m.b.t. het geactualiseerd
veiligheidsmanagementsysteem.
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Onderwerpen
Tijdens de vergaderingen met de Raad van Bestuur zijn onder andere de volgende onderwerpen aan
de orde geweest:
Jaarrekening 2016 en begroting 2018
De jaarrekening en begroting zijn door de RvB in detail besproken met een lid van de cliëntenraad
met een financiële achtergrond en in zijn algemeenheid toegelicht aan de volledige cliëntenraad.
Jaarverslag en directieverslag 2016
De Raad van Bestuur heeft het jaarverslag 2016 gepresenteerd en een toelichting gegeven op het
directieverslag.
Evaluatie Samenwerkingsovereenkomst en faciliteitenregeling
De samenwerkingsovereenkomst en de faciliteitenregeling voor de cliëntenraad zijn geëvalueerd, op
onderdelen geactualiseerd en voor een jaar vastgesteld.
Procedures met betrekking tot de cliëntenraad
Voor een goed functioneren van de cliëntenraad is het belangrijk dat er adequate profielschetsen
voor de voorzitter en leden van de cliëntenraad zijn en dat de cliëntenraad beschikt over procedures
voor aanname nieuwe leden en herbenoeming bestaande leden. In 2017 zijn de profielschetsen en
procedures besproken en geactualiseerd.
Cliëntenraad online
De cliëntenraad had al langer een pagina op de website van Libra R&A waarop zij zich voorstelde,
kort stond beschreven waar een cliëntenraad voor staat en hoe deze te bereiken is. Deze pagina was
voor bezoekers van de website niet goed vindbaar. Er is met het hoofd Communicatie overlegd over
de wensen met betrekking tot de vindbaarheid en inhoudelijke veranderingen die op komst zijn en er
is daartoe een aantal technische veranderingen doorgevoerd.
Input van cliënten
Op alle locaties zijn magneetborden opgehangen waar de cliëntenraad zich presenteert. Op de
borden hangen regelmatig wisselende stellingen met het verzoek aan klanten om hierop te reageren.
Op deze manier wil de cliëntenraad specifieke input krijgen van haar achterban. Daarnaast bestaat
de mogelijkheid om telefonisch of per mail contact op te nemen met de cliëntenraad.
Beleid Dossiervoering
Het beleid van Libra R&A op het gebied van dossiervoering is geactualiseerd en heeft nu als basis het
werken met een (Revalidatie) Elektronisch Patiëntendossier (R-EPD). De cliëntenraad heeft
toelichting gevraagd op het beleidsstuk en feedback gegeven vanuit het belang om een actueel
dossier te hebben, rekening houdend met privacyaspecten.
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Beleid Duurzaamheid en milieu
Libra R&A zet in het beleid Duurzaamheid en milieu uiteen welke stappen zij neemt in de weg naar
duurzame zorg. De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen op dit gebied met interesse.
Veilig Incident Melden (VIM)
De cliëntenraad monitort de driemaandelijkse overzichten waarin incidenten met klanten worden
gemeld.
Zelfsturing binnen Libra R&A
De teams zijn een aantal jaren bezig met het vormgeven van zelfsturing. De cliëntenraad monitort dit
proces.
Overdracht naar periferie/nazorg
Aan het einde van een revalidatietraject is een goede nazorg en overdracht naar de eerstelijns
zorgverlening belangrijk. De medisch manager Revalidatie Neurologie heeft hier een presentatie over
gegeven. De cliëntenraad geeft aandachtspunten aan uit eigen ervaring.
VIPP2
Libra R&A participeert in het VIPP2-programma van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
VIPP staat voor versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Een van de
doelen van dit project is de gegevensuitwisseling met de patiënt via een klantenportaal. Met de
Informatiemanager is besproken welke informatie-uitwisseling voor de klanten belangrijk is en hoe
de cliëntenraad in dit proces wordt betrokken.
Capaciteitsplanning
De sectormanager Revalidatie Houding & Beweging en Audiologie heeft een toelichting gegeven op
het thema capaciteitsplanning. Aangezien van een aantal variabelen niet duidelijk is waar de variatie
door ontstaat, is een goede analyse gewenst. Het is zowel voor Libra R&A als voor de klant belangrijk
dat er een goede balans is tussen vraag en aanbod.
Kwaliteit en veiligheid
De leidinggevende van de afdeling Kenniscentrum heeft een presentatie gegeven over het thema
Kwaliteit en Veiligheid. Dit is een breed thema dat de gehele organisatie betreft en van direct belang
is voor klanten. Enkele van de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen, zijn de veiligheidsacties en
tools die worden ingezet.
Jaarplan 2018
De Raad van Bestuur heeft het jaarplan 2018 gepresenteerd en hierop een toelichting gegeven.
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