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1. Ten geleide 

Het jaarverslag 2018 van de Cliëntenraad Valkenhof wordt U hierbij aangeboden. De cliënten-

raad 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 na-

mens 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 beschreven. 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 Ex-

tramurale cliënten.  

 De leden benoemen een onafhankelijke voorzitter. 

 

3. De vertegenwoordiging van de Cliënten  

De cliënten van Valkenhof zijn bewoners van één van de vijf zorgcentra of zij zijn thuisbewoner. 

De thuisbewoners worden aangeduid als Extramurale cliënten. Alle vijf zorgcentra en de extra-

murale Cliënten worden vertegenwoordigd in de Cliëntenraad.  

Het blijft moeilijk om voldoende cliënten, verwanten en mantelzorgers te vinden om als verte-

genwoordiger in de Cliëntenraad mee te doen om de belangen van de cliënten te dienen. De 

tot dusver gedane pogingen om meer personen voor deze belangrijke taak aan te werven heb-

ben nog geen resultaat opgeleverd.  

 

4. De samenstelling van de cliëntenraad 

De personele samenstelling van de raad ultimo 2018 is als volgt: 

 Mevrouw J. Raaphorst, voorzitter 

 De heer C. Böhme, vertegenwoordiger voor de Extramurale Cliënten (uitgetreden november 

2018) 

 De heer E. Kieboom, vertegenwoordiger voor Zorgcentrum Leenderhof 

 De heer G. de Vries, vertegenwoordiger voor Zorgcentrum De Vlasgaard (uitgetreden no-

vember 2018) 

 De heer P. van Werde, vertegenwoordiger voor Zorgcentrum Kempenhof 

 De heer P. Werson, vertegenwoordiger voor Zorgcentrum Taxandria 

 

Zorgcentrum De Bogen heeft ultimo 2018 geen vertegenwoordiging in de cliëntenraad. Me-

vrouw M. van der Heijden zorgt als contactpersoon van de cliëntencontactgroep samen met de 

voorzitter, mevrouw Raaphorst, voor de cliëntenbehartiging. 

 

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. 
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 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.nl. 

 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 het 

welzijn van de 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 aan de CR wor-

den gevraagd dat het meegenomen en meegewogen 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 adviesrecht”.  

 

Een verzwaard adviesrecht houdt in dat de organisatie geen besluit mag nemen indien de cliën-

tenraad het met dat voorgenomen besluit niet eens is. Als er onderling niet tot overeenstem-

ming wordt gekomen, kan zowel de cliëntenraad als de zorgorganisatie zich wenden tot de 

Commissie van Vertrouwenslieden (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, voorzieningen, hygiëne, geestelijke verzorging en klachtenbehandeling. Daarnaast is 

de cliëntenraad ook bevoegd om ongevraagd te adviseren over aangelegenheden die voor cli-

enten 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 18 maal vergaderd, waarvan 6 vergaderingen in overleg met de 
directie. Behalve de hierna beschreven onderwerpen zijn er veel aandachtspunten ter sprake 
gebracht in het belang van de zorgkwaliteit van onze cliënten. Daarnaast zijn onze leden in vas-
te en/of tijdelijke commissies vertegenwoordigd om daarin een kwalitatieve inbreng te leveren. 

 

9. Belangrijke behandelde onderwerpen 

Elk verslagjaar worden er talrijke onderwerpen behandeld, die een directe relatie hebben tot 

de kwaliteit van de zorgverlening. De cliëntenraad toetst beleidsnota’s en protocollen en gewij-

zigde wettelijke maatregelen in relatie tot haar taak van kwaliteitsbewaker.  

mailto:clientenraad@valkenhof.org
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De belangrijkste onderwerpen van bespreking waren de maaltijden en de ambiance daarom-

heen, domotica, het Elektronisch Patiënten Dossier en medicijndistributie. Daarnaast heeft de 

Cliëntenraad  continue aandacht voor veiligheid. De heer Werson is binnen de CR de specialist 

op het gebied van veiligheid. Regelmatig bezoekt hij locaties en beoordeelt de veiligheid tijdens 

kledingverkopen, controleert vluchtwegen, nooddeuren, e.d. 

 

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 levenskwa-

liteit 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 Neder-

land een onafhankelijke en betrouwbare ervaringssite, zonder winstoogmerk. Van patiën-

ten voor patiënten.  

Voor zorgaanbieders is Zorgkaart Nederland een instrument waarmee ze zien wat volgens 

patiënten goed gaat en wat beter kan. Zorgaanbieders die een pakket hebben van Zorgkaart 

Nederland, kunnen o.a. in een dashboard de waarderingen monitoren en zien welke trends 

er zijn. 

 

De huidige waarderingen (februari 2019) voor Valkenhof zijn: 

 Zorgcentrum De Vlasgaard  8.3 (2018 8.3) 

 Zorgcentrum Kempenhof  7.6 (2018 7.6) 

 Zorgcentrum Taxandria  8.0 (2018 7.3) 

 Zorgcentrum De Bogen  8.0 (2018 8.0) 

 Zorgcentrum Leenderhof  8.6 (2018 8.5) 

 Thuiszorg Valkenhof   8.2 (2018 8.2)  

  

De waarderingen in vergelijking met 2018 laten een positieve trend zien. Alle medewerkers 

van Valkenhof kunnen daar terecht trots op zijn. 

 

 

9.3 Sous-vide maaltijden 

Begin 2018 is gestart met een proef van sous-vide maaltijdverstrekking, waarbij de maaltij-

den worden aangeleverd door een gecontracteerde cateraar. Wat is sous-vide?   

Sous-vide is Frans voor "onder vacuüm" en betekent "vacuümgaren". Sous-vide is het pro-

ces waarbij in vacuüm verpakte etenswaren in een waterbad op relatief lage en constante 

temperatuur worden verwarmd zodat het geleidelijk en gelijkmatig gaar wordt. Sous-vide is 

geschikt voor de bereiding van vlees, vis, groente, vruchten, desserts en zelfs cocktails. 
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De invoering is geleidelijk per locatie gestart en is inmiddels in alle locaties gerealiseerd. De 

Cliëntenraad  is hierbij nauw betrokken en de Cliëntenraad heeft zelf aan deze maaltijdver-

strekking deelgenomen. Het eindresultaat kan ultimo 2018 als zeer positief worden ervaren. 

Een punt van aandacht is nog de beleving van de cliënten in de huiskamers, waarbij de sfeer 

en ambiance nog naar een hoger niveau dienen te worden getild. 

 

9.4 Beleidsnota onbegrepen gedrag 

Nieuwe wetgeving vraagt om aanpassing van de tot nog toe geldende gedragsregels. Het 

beleid is nu vooral gericht op het terugbrengen van psychofarmaca. Wat zijn psychofarma-

ca? 

Psychofarmaca zijn geneesmiddelen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatri-

sche aandoeningen en psychologische problemen. Deze medicijnen worden altijd voorge-

schreven door een specialist (psychiater of huisarts) en mogen alleen verstrekt worden door 

een professional die daartoe bevoegd is. Medicatie kan bijdragen aan de vermindering van 

klachten en symptomen, vaak naast een psychologische behandeling. 

Valkenhof wil meer dan nu het onbegrepen gedrag analyseren en in kaart brengen. Familie 

en naasten worden betrokken bij de analyse van het onbegrepen gedrag omdat zij informa-

tie kunnen aandragen van de achtergrond van de cliënt. Alle informatie die wordt verza-

meld, wordt vastgelegd in het zorgplan en geëvalueerd. De Cliëntenraad wordt geïnfor-

meerd over de evaluatie en zal deze nauwgezet volgen. 

 

9.5 Extramurale Zorg 

Deze zorg zal in de komende jaren toenemen als gevolg van de regeringsmaatregelen om 

zorg vragende bewoners zo lang als mogelijk is in eigen huis te laten wonen. Ook Valkenhof  

biedt deze wijkzorg aan en wil dit doen met een borging van de kwaliteit van deze zorg. 

Wanneer extramurale cliënten worden besproken in het wijkteam is daarbij een medewer-

ker van Valkenhof aanwezig. Wanneer er eventueel sprake is van ontevredenheid worden 

er huisbezoeken afgelegd door de verantwoordelijke manager om de knelpunten op te los-

sen. 

Doordat er een groot tekort aan medewerkers is bestaat er een wachtlijst voor de wijkver-

pleging. In de huishoudelijke ondersteuning heeft Valkenhof de laatste jaren een grote groei 

doorgemaakt naar meer dan 300 cliënten. Deze cliënten kunnen naast huishoudelijke on-

dersteuning ook wijkverpleging van Valkenhof krijgen.  

 

9.6 Kwaliteitskader  

De inspectie Gezondheidszorg heeft een nieuw toetsingskader voor de verpleegzorg.  

Dat gebruiken we voor de beoordeling van zorg aan ouderen die in een zorginstelling  

wonen.  Dit is de basis van het risico gestuurde toezicht. De ervaringen van zorgaanbieders, 

koepels en inspectie zijn positief. Dat blijkt uit een eerste evaluatie. Door toezicht draagt de 
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inspectie bij aan goede en veilige zorg die persoonsgericht is. In een meerjarencyclus van 

2018 tot 2021 hebben we aandacht voor de hele verpleeghuissector. Dat doet de Inspectie 

op twee manieren: 

 Door het verzamelen van informatie die belangrijk is voor het toezicht. 

 Door een of meer inspectiebezoeken te brengen aan zorgaanbieders. 

Tijdens zo’n bezoek toetsen zij of de zorg voldoet aan de normen. Daarbij ligt de focus op 

persoonsgerichte zorg, deskundige medewerkers en sturen op kwaliteit en veiligheid. Bij elk 

bezoek observeren inspecteurs de cliënten en medewerkers. Ook gaan de inspecteurs waar 

mogelijk met hen in gesprek. Tot slot staat een gesprek met bestuurders, de Cliëntenraad 

en de Raad van Toezicht op het programma.  

Hierdoor krijgt de inspectie zicht op mogelijke risico’s voor goede en veilige zorg in de  

verpleeghuissector en kunnen we bepalen of er sprake is van voldoende vertrouwen. 

De inspectie verwacht dat zorgaanbieders persoonsgerichte, professionele en veilige zorg 

bieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze luisteren naar wat cliënten nodig hebben en hoe 

ze de zorg beleven. Daarbij is het van belang dat zij leren van wat er (niet) goed gaat. En dat 

ze daar open over zijn. Zo kunnen verpleeghuiszorginstellingen de zorg verder verbeteren. 

  

9.7 Zorgleefplan 

         Het zorgplan als basis 

         In het nieuwe kwaliteitskader heeft het zorg(leef)plan een centrale rol. Drie onderwerpen       

         geven dit zorgplan vorm: 

 welke problemen met zelfredzaamheid heeft de cliënt, 

 welke gezondheidsrisico's zijn er en 

 welke wensen heeft de cliënt voor een prettig leven.  

Het zorgplan moet actueel zijn en uiteraard in samenspraak met de cliënt worden opge-

steld. 

Op dezelfde drie thema's bekijken zorgteams hoe ze het doen. Deze vorm van zelfevalua-

tie maakt ook deel uit van het werken aan kwalitatief goede zorg. Meningen van cliënten 

en het overzicht dat bestuurders geven van de kwaliteit zijn het derde en vierde element 

van het kwaliteitskader. 

 

Essentieel is de zorgplancyclus om met de cliënt of zijn of haar vertegenwoordiger te kij-

ken of de geboden zorg passend is. Maar medewerkers moeten niet voortdurend bezig 

zijn met schrijven, het zorg(leef)plan moet en kan soberder.  

In het zorgproces kun je de volgende stappen onderscheiden: 

1. Verzamelen van informatie  

2. Vaststellen van wensen, behoeften en problemen  

3. Vaststellen van doelen  

4. Vaststellen en plannen van activiteiten  
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5. Uitvoeren van de activiteiten volgens planning  

6. Evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. 

 
In het verslagjaar zijn is in samenwerking met de Cliëntenraad reeds een aantal stappen 
ondernomen om het nieuwe zorgleefplan vorm te geven.  

 

In de vergaderingen van de Cliëntenraad komen veel onderwerpen aan de orde in relatie 

tot de kwaliteit van zorg voor de cliënten.  

 

10. Samenwerking Klavertje Vier 

De Cliëntenraden van Valkenhof, Vitalis, Joriszorg en St. Annaklooster vormen samen een 

lerend netwerk, genoemd Klavertje Vier. Onder begeleiding van het LOC wordt gesproken 

over diverse onderwerpen die de Cliëntenraden bezig houden, zoals het Kwaliteitsplan.  

 

10. Terugblik 2018 

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. De heer Werson heeft na-

mens alle leden van de raad, de voorzitter bedankt voor de wijze waarop zij de vergaderin-

gen heeft geleid en de leden heeft begeleid bij hun werkzaamheden. 

 

Was getekend, 

 

Mevrouw J. Raaphorst, mede namens alle leden van de Cliëntenraad.   


