
1 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2017 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
Jaarverslag 2017 
 
Inhoudsopgave 
1. Ten geleide 
2. De Cliëntenraad 
3. De vertegenwoordiging van de Zorgcentra en de Extramurale Cliënten  
4. De samenstelling van de cliëntenraad 
5. Wat doet de cliëntenraad? 
6. Onze profilering 
7. Het wettelijk Adviesrecht van de Cliëntenraad  
8. Onze werkzaamheden 
9. Belangrijke behandelde onderwerpen 

9.1 Ontwikkelingen in de zorg 
9.2 De kwaliteit van de Zorg in Valkenhof 
9.3 Project Voeding 
9.4 Medicatieverstrekking 
9.5 Het welzijn van onze cliënten 
9.6 Beleid Sundowning 
9.7 De veiligheid van cliënten en medewerkers van Valkenhof 
9.8 De veiligheid op de locaties 
9.9 De extramurale cliënten 
9.10 Wetenschappelijk onderzoek naar leefstijl, attributiestijl en depressieve klachten bij ver-                                            
pleeghuisbewoners 

10. Hoe is de zorg en ondersteuning in 2018 georganiseerd? 
11. Terugblik 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. Ten geleide 
Het jaarverslag 2017 van de Cliëntenraad Valkenhof wordt U hierbij aangeboden. De cliëntenraad is 
een wettelijk adviesorgaan in een zorginstelling. De cliëntenraad is de bewaker van de kwaliteit van 
de zorg. De cliëntenraad is door zijn samenstelling het luisterend oor en oog namens de cliënten. 
De cliëntenraad behandelt een veelvoud aan onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit in onze 
zorginstelling. In dit jaarverslag worden de belangrijkste behandelde onderwerpen nader beschre-
ven. Daaruit moge blijken, dat voor onze raad een belangrijke taak is weggelegd en dat deze voor 
cliënten en hun vertegenwoordigers duidelijk zichtbaar wordt. 
 
2. De Cliëntenraad 
Wat is de cliëntenraad? 
 De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan binnen Valkenhof. 
 De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen de cliënten van de Zorgcentra en de extramu-

rale cliënten.  
 De leden benoemen een onafhankelijke voorzitter. 

 
3. De vertegenwoordiging van de Cliënten in de Zorgcentra en de Extramurale Cliënten  
Alle vijf Zorgcentra hebben in principe een cliëntencommissie, waarvan de voorzitter in de cliënten-
raad is vertegenwoordigd. De zoektocht naar personen, die zitting willen nemen in een cliënten-
commissie is maar zeer ten dele geslaagd. Als gevolg hiervan komt de cliëntenraad in 2018 met een 
voorstel om de meer formele status van een cliëntencommissie om te zetten in een vertegenwoor-
diging, die naar wij hopen dat meer personen bereid zijn de belangen van de cliënten te behartigen. 
 
De Extramurale Cliënten hebben een vertegenwoordiging in de cliëntenraad. De voeling met deze 
groep is nog niet optimaal. Wij zijn doende om de stem van deze groep beter te laten doorklinken 
in de cliëntenraad.  
 
4. De samenstelling van de cliëntenraad 
In het vroege voorjaar hebben wij afscheid moeten nemen wegens het overlijden van ons lid Dhr. 
Giovanni Rerimassi, die afgevaardigde was voor de cliëntencommissie Kempenhof. Wij bewaren 
goede herinneringen aan hem door zijn betrokken en deskundige inzet voor de cliëntenbehartiging. 
Door de noodzakelijke herschikking was de personele samenstelling van de raad ultimo 2017 als 
volgt: 
 Mw. Raaphorst, voorzitter 
 Dhr. Böhme, afgevaardigde voor de Extramurale Cliënten 
 Dhr. Kieboom, afgevaardigde voor Zorgcentrum Leenderhof 
 Dhr. de Vries, afgevaardigde voor Zorgcentrum De Vlasgaard 
 Dhr. van Werde, afgevaardigde voor Zorgcentrum Kempenhof 
 Dhr. Werson, afgevaardigde voor Zorgcentrum Taxandria 
 
Zorgcentrum De Bogen heeft ultimo 2017 geen afgevaardigde in de cliëntenraad. Mw. Gijsbers zorgt 
als lid van de cliëntencommissie in samenspraak met de voorzitter Mw. Raaphorst voor de cliënten-
behartiging. 
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5. Wat doet de cliëntenraad? 
 De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. 
 De raad bewaakt de zorgkwaliteit in al zijn aspecten.  
 De raad signaleert knelpunten in de zorg en adviseert hierover de directie. 
 De raad controleert de uitvoering van de vastgestelde zorgprotocollen. 
 De raad voert overleg met de directie over nieuwe ontwikkelingen in de zorg. 
 
6. Onze profilering 
Voor informatie over de cliëntenraad kunt u terecht: 
 Op de website: www.valkenhof.com. 
 In de periodieke nieuwsbrieven voor cliënten zowel digitaal als op papier 
 Voor direct contact via het e-mail adres clientenraad@valkenhof.org. 
 
7. Het wettelijk Adviesrecht van de Cliëntenraad  
De cliëntenraad heeft adviesrecht met betrekking tot besluiten die van belang zijn voor cliënten. 
Om dit adviesrecht te borgen zijn de zorgorganisaties wettelijk verplicht om bij deze besluiten advies 
te vragen. Dat advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het meegenomen en mee-
gewogen kan worden in de besluitvorming. Het ene besluit is voor cliënten van groter belang dan 
het andere. Daarom heeft de cliëntenraad voor een aantal onderwerpen een “verzwaard advies-
recht”.  
 
Een verzwaard adviesrecht houdt in dat de organisatie geen besluit mag nemen indien de cliënten-
raad het met dat voorgenomen besluit niet eens is. Als er onderling niet tot overeenstemming wordt 
gekomen, kan zowel de cliëntenraad als de zorgorganisatie zich wenden tot de Commissie van Ver-
trouwenslieden (LOC), die bevoegd is knopen door te hakken. 
 
Onderwerpen waarvoor adviesrecht, respectievelijk verzwaard adviesrecht gevraagd moet worden 
zijn onder andere belangrijke wijzigingen in de organisatie, verbouwingen, voeding, veiligheid, voor-
zieningen, hygiëne, geestelijke verzorging en klachtenbehandeling. Daarnaast is de cliëntenraad ook 
bevoegd om ongevraagd te adviseren over aangelegenheden die voor cliënten van belang zijn, maar 
niet noodzakelijk onder het adviesrecht vallen. 
 
De cliëntenraad van Valkenhof heeft in de verslagperiode waar nodig gebruik gemaakt van haar 
wettelijk adviesrecht. Wij kunnen concluderen, dat de cliëntenraad een onmisbare schakel is in de 
relatie tussen cliënten en directie. 
 
8. Onze werkzaamheden 
In het verslagjaar hebben wij 20 maal vergaderd, waarvan 6 vergaderingen in overleg met de direc-
tie. Behalve de hierna beschreven onderwerpen zijn er vele aandachtspunten ter sprake gebracht 
in het belang van de zorgkwaliteit van onze cliënten. Daarnaast zijn onze leden in vaste en/of tijde-
lijke commissies vertegenwoordigd om daarin een kwalitatieve inbreng te leveren. 
 
 
 
 



5 
 

9. Belangrijke behandelde onderwerpen 
9.1 Ontwikkelingen in de zorg 
De ontwikkelingen in de zorg zijn steevast een agendapunt in het overleg met de Directie. De 
directie informeert de Raad over de actuele wijzigingen in de wet- en regelgeving in de zorg. De 
cliëntenraad gaat na of deze wijzigingen invloed hebben op de zorg- en levenskwaliteit van onze 
cliënten. 
 
9.2 De kwaliteit van de Zorg in Valkenhof 
De geboden kwaliteit is te vinden op de website van Zorgkaart Nederland. ZorgkaartNeder-
land.nl is een product van Patiënten federatie Nederland. We bieden met Zorgkaart Nederland 
een onafhankelijke en betrouwbare ervaringssite, zonder winstoogmerk. Van patiënten voor pa-
tiënten.  
Voor zorgaanbieders is Zorgkaart Nederland een instrument waarmee ze zien wat volgens pati-
enten goed gaat en wat beter kan. Zorgaanbieders die een pakket hebben van Zorgkaart Neder-
land, kunnen o.a. in een dashboard de waarderingen monitoren en zien welke trends er zijn. 
 
De huidige waarderingen (februari 2018) voor Valkenhof zijn: 
 Zorgcentrum De Vlasgaard  8.3 (2017 7.9) 
 Zorgcentrum Kempenhof  7.6 (2017 7.5) 
 Zorgcentrum Taxandria  7.3 (2017 7.3) 
 Zorgcentrum De Bogen  8.0 (2017 8.2) 
 Zorgcentrum Leenderhof  8.5 (2017 8.4) 
 Thuiszorg Valkenhof   8.2 
  
Ten opzichte van begin 2017 is er een stijgende lijn in de waardering. Alle medewerkers van 
Valkenhof kunnen daar terecht trots op zijn. 
 
9.3 Project Voeding 
Bij het onderzoek naar de beleving van onze cliënten bij het verstrekken van de maaltijden en 
de keuzemogelijkheden voor het menu is vastgesteld, dat deze voor verbetering vatbaar zijn. 
Het in gang gezette Project Voeding gaat uit van een nieuwe formule Eten en drinken, waarvan 
de kernactiviteit  voor de cliënten bestaat uit het leveren van (hoogwaardige) culinaire pro-
ducten op het gebied van eten en drinken: 
 Afgestemd op individueel of groepsniveau 
 Afgestemd op het restaurant, ontmoetingsruimte, Grand Café 
 Afgestemd op klanten uit de wijk. 

 
De definitieve keuze om deze kernactiviteit te realiseren is gevallen op het sous-vide concept. 
Sous-vide is Frans voor "onder vacuüm" en betekent "vacuümgaren". Sous-vide is het proces 
waarbij in vacuüm verpakte etenswaren in een waterbad op relatief lage en constante tempera-
tuur worden verwarmd zodat het geleidelijk en gelijkmatig gaar wordt. 
 
Voordelen van het sous-vide systeem zijn: 
 Verhoging van de kwaliteit van de maaltijd 
 Meer keuzemogelijkheden voor de cliënt 
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 Vermindering van verspilling 
 Grotere flexibiliteit 
 Een hogere mate van beleving rondom het eetmoment 
Inmiddels is de uitvoeringsfase met instemming van de cliëntenraad gestart. 
 

       9.4 Medicatieverstrekking 
Een juiste medicatieverstrekking is van zeer groot belang voor de levenskwaliteit van onze cli-
enten. De hiervoor aanwezige procedures en protocollen dienen dit mogelijk te maken. De cli-
entenraad is alert op de uitvoering hiervan. Toch treden er somtijds situaties op, die een juiste 
uitvoering verstoren. De raad signaleert dit aan de directie en deze neemt onmiddellijk maatre-
gelen om het probleem op te lossen. 
In het verslagjaar is een onderzoek uitgevoerd, dat betrekking heeft op de Wijkzorg. Daarbij is 
vastgesteld, dat binnen de wijkzorg niet systematisch dubbel gecontroleerd wordt bij het toe-
dienen van risicovolle medicatie. De dubbele controle is wettelijk gezien een verplichting. De 
borging van deze verplichting voor Valkenhof verdiende dus aanvullende maatregelen. 
Daartoe is aan Valkenhof een demoversie van het pakket NCare aangeboden. Dit is een toepas-
sing voor digitaal voorschrijven en toedienen van medicatie. Het gehele medicatieproces van 
voorschrijven, toedienen, dubbele controle en bestellen van medicatie is binnen het systeem 
geïntegreerd. Bij de uitvoering ervan dient te blijken of de dubbele controle adequaat geborgd 
is. 

 
9.5 Het Welzijn van onze cliënten 
Valkenhof hecht zeer grote waarde aan het aspect Welzijn van onze cliënten. Zorg waarbij de 
beleving centraal staat wordt steeds belangrijker om bewoners van Zorgcentra actief te houden. 
Deze zorg houdt rekening met iemands persoonlijkheid en zijn of haar behoeften in plaats van 
beperkingen. Valkenhof is alert op innovaties in de Zorg. Eén van de innovaties is de komst van 
de zogeheten ‘Tovertafel’. 
De tafel is een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die op elke gewenste plek neergezet kan 
worden. Het belangrijkste kenmerk van de Tovertafel is dat mensen samen aan tafel zitten en 
gezamenlijk activiteiten uitvoeren. 
De tovertafel: 
 stimuleert fysieke en cognitieve activiteit 
 doorbreekt apathie 
 verandert niets aan de woonomgeving 
 verbindt generaties 
 lokt op natuurlijke wijze sociale interactie uit 
Er is reeds een aantal tafels geplaatst en de ervaringen zijn positief. Elke mogelijkheid wordt 
benut om meer tafels aan te schaffen. 
  
9.6 Beleid Sundowning 
Sundowning slaat op de verzameling van gedrags- en stemmingsveranderingen bij mensen met 
(alzheimer) dementie die in de late middag voorkomen (vandaar de naam). 
Bij deze bewoner ontstaan onrust en spanning, die veelal veroorzaakt worden door stemmings-
wisselingen, hallucinaties en een gevoel van desoriëntatie. De bewoner wil weg uit de omgeving 
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en gaat op zoek naar huis, de kinderen of meent dat hij/zij naar het werk moet. Dit uit zich in 
loopdrang en het aanklampen van personeel. 
Ook komen er gevallen van ontremming voor. Later in de avond of anders de ochtend brengt de 
dagstructuur weer meer evenwicht in het dagelijkse leefpatroon en komt de bewoner door-
gaans weer in normale doen. 
In 2015 is gestart met dit project op de locaties Leenderhof en De Bogen. Leenderhof heeft zich 
gericht op beweegactiviteiten en De Bogen met name op welzijnsactiviteiten. De evaluatie van 
dit project laat in 2017 bemoedigende resultaten zien. Met name op het grote aantal vermin-
derde valincidenten. Ook de rusteloosheid/doelloos dwalen in de avond is verminderd. 
De cliëntenraad is van oordeel, dat een veelzijdig aanbod van activiteiten van essentieel belang 
is voor het welzijn van onze cliënten. 
 
9.7 De veiligheid van cliënten en medewerkers van Valkenhof 
Elk bedrijf of instelling met een bepaalde omvang dient wettelijk een organisatie Bedrijfs Hulp 
Verlening te hebben. Zo ook Valkenhof. Een goede veiligheid hangt ten nauwste samen met de 
organisatie van de BHV. 
Er zijn drie wettelijke BHV-taken te onderscheiden: 
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 
• het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; 
• het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in de instelling. 
 
Vanuit artikel 15 lid 1 van de Arbowet is een werkgever verplicht om de BHV’ers aan te wijzen. 
Valkenhof heeft in maart 2017 een externe organisatie opdracht verstrekt om onze organisatie 
door te lichten. Het resultaat is een advies om op een juiste wijze  de BHV organisatie  toe te 
rusten met scholing, training en middelen. 
De cliëntenraad heeft kennis genomen van het adviesrapport en juicht het toe dat de BHV op 
een goede manier georganiseerd gaat worden in het belang van de veiligheid van cliënten en 
medewerkers. 
 

      9.8 De veiligheid op de locaties 
Eén van de leden in de cliëntenraad heeft specifieke kennis op het gebied van de veiligheid. 
Namens de cliëntenraad heeft hij alle locaties bezocht en specifiek gecontroleerd of de nooduit-
gangen in geval van calamiteiten daadwerkelijk konden functioneren. De resultaten waren po-
sitief. Daarnaast heeft hij zich ervan verzekerd, dat bij extra evenementen, zoals bij voorbeeld 
kledingverkoop de veiligheid in orde is. Daarbij controleert hij vluchtwegen, nooddeuren, brand-
slangen en in winterse omstandigheden het sneeuwruimen. 
 

       9.9 De extramurale cliënten 
Valkenhof heeft een groot aantal extramurale cliënten. Als gevolg van het feit dat de overheid 
zorgvragers in de eigen woonsituatie wil bedienen zolang dit mogelijk is, zal het aantal extramu-
rale cliënten blijven stijgen. 
De cliëntenraad is van oordeel dat deze groep cliënten evenals de intramurale cliënten hun be-
vindingen dienen door te klinken in de raad. De wijze waarop dit kan plaats vinden is een moei-
lijke opgave, die tot op heden nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. 
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In voorgaande jaren waren er de ouderenbezoekers, die de voelsprieten konden zijn voor deze 
groep cliënten. Helaas heeft de gemeente Valkenswaard deze ouderenbezoekers niet in hun 
beleid blijvend kunnen betrekken. In samenspraak met de organisatie Seniorenbelangen trach-
ten wij de gemeente Valkenswaard te overtuigen van hun nut als voelsprieten voor de extramu-
rale cliënten.  

 
9.10 Wetenschappelijk onderzoek naar leefstijl, attributiestijl en depressieve klachten bij                
verpleeghuisbewoners 
Valkenhof is deelnemer aan dit wetenschappelijk onderzoek van de Open Universiteit in samen-
werking met het Radboud universitair medisch centrum. Drie organisaties hebben reeds eerder 
hun medewerking toegezegd. De onderzoeker wil graag 50 cliënten  van Valkenhof betrekken 
bij het onderzoek. Over de wijze waarop het onderzoek plaats vindt heeft de cliënten- raad zich 
uitvoerig laten voorlichten. In overleg met één van onze artsen is gekozen voor cliënten van de 
zorgteams van Kempenhof. 
De deelname bestaat uit een individueel interview op drie momenten met een tussenperiode 
van ongeveer vier maanden. De vragen zijn van tevoren opgesteld en getoetst door de medisch 
ethische commissie van het Radboud universitair medisch centrum. 
Voor de  cliëntenraad is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan het onderzoek een ge-
waarborgde privacy van onze cliënten. De onderzoeker heeft ons hiervan kunnen overtuigen. 
De CR heeft ingestemd met onze deelname aan dit onderzoek, waarvan de resultaten in 2018 
worden gerapporteerd. 
 

    10. Hoe is de zorg en ondersteuning in 2018 georganiseerd? 
 Gemeenten bieden ondersteuning bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En 

ze gaan beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische aandoening. Dit is vast-
gelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). 

 Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg 
heet wijkverpleging. 

 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en 
jongeren. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. 

 De zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten is geregeld in de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). 

 
11.Terugblik 2017 
De cliëntenraad kijkt positief terug op het afgelopen jaar. Er is veel gedaan in een prettige sfeer, 
zowel onderling als in samenwerking met de bestuurder.  
Dhr. Werson heeft namens alle leden van de raad, de voorzitter bedankt voor de wijze waarop 
zij de vergaderingen heeft geleid en de leden heeft begeleid bij hun werkzaamheden. 
 
Was getekend, 
Mw. Raaphorst, mede namens alle leden van de Cliëntenraad.   


