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INLEIDING 
De cliëntenraad van Geriant biedt u bij deze het jaarverslag aan over het jaar 2019. De 
cliëntenraad doet dat in alle bescheidenheid in het besef dat zij u, de ruim vierduizend cliënten 
van Geriant, mag vertegenwoordigen. De cliëntenraad bestaat, met uitzondering van de 
voorzitter, uit mensen die mantelzorger zijn, of onlangs mantelzorger waren, en mensen die 
Alzheimer Nederland vertegenwoordigen. 

Dat betekent dat zij zich kunnen inleven in de problematiek van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. In hun advisering naar de bestuurder, in hun beoordeling van de werkwijze van 
Geriant, wordt nagegaan wat de beleidskeuzes, de privacyregels, de benadering door 
casemanagers betekenen voor de cliënt. 

De cliëntenraad probeert zo dicht mogelijk bij de cliënt en mantelzorger te staan. Met de jaarlijkse 
themabijeenkomst, de presentatie in de folders en op de website, en de publicatie van dit 
jaarverslag vertrouwt de cliëntenraad erop zichtbaar te zijn voor u. 
Het jaarverslag geeft u een beknopt overzicht van de onderwerpen die dit jaar behandeld zijn. 
 

Waar staat de cliëntenraad voor? 
Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de cliënten en 
hun mantelzorgers. 

De cliëntenraad van Geriant wil graag een cliëntenraad zijn die spreekt namens mensen die 
gebruik maken van zorg en hun mantelzorgers. Dit doet de cliëntenraad op basis van kennis van 
opvattingen, van ervaringen en van wensen van de zorgontvangers. Horen wat er leeft bij de 
cliënten vindt de cliëntenraad dan ook heel belangrijk. Immers de zorgontvangers en hun 
verzorgers zijn de enige ervaringsdeskundigen. 

De meeste cliënten van Geriant wonen thuis, in hun vertrouwde omgeving. Daardoor is het voor 
de leden van de cliëntenraad lastig om in direct contact te komen met de mensen die van Geriant 
de zorg ontvangen. Pogingen om rechtstreeks contact te krijgen met “onze cliënten”, zijn het 
organiseren van een jaardag voor cliënten en hun mantelzorgers (meestal is deze eind september), 
het plaatsen van onze agenda van de vergaderingen op de website van Geriant, en het bezoeken 
van de Alzheimercafés in ons werkgebied. 

De cliëntenraad heeft de mogelijkheid ruggespraak te houden met de cliënten, maar let wel, 
omgekeerd kunnen cliënten en hun mantelzorgers ook de cliëntenraad benaderen. De tijdens die 
ontmoetingen opgedane ervaringen van de cliëntenraad worden, als de cliënt daarmee instemt, 
besproken met de directeur/bestuurder. 
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Werkwijze van de cliëntenraad 
De cliëntenraad komt maandelijks bijeen, waarbij om de maand de directeur/bestuurder aansluit 
bij het overleg. Hij bespreekt met ons de ontwikkelingen binnen Geriant, gewijzigde wettelijke 
regelgeving, extra aandacht voor privacy, tevredenheidsonderzoeken van zowel medewerkers, 
maar zeker ook die van de cliënten. 

Bij alle voorstellen weegt de cliëntenraad in zijn advisering steeds af of het belang van de 
achterban, de cliënten en hun mantelzorgers goed behartigd wordt. 

Wat betekent de voorgestelde verandering voor de mensen die gebruik maken van de zorg? Is er 
voldoende gedacht aan de gevolgen voor de mantelzorgers? 

De cliëntenraad hecht veel waarde aan openheid en transparantie. In de constructieve 
samenwerking met de directeur/bestuurder ervaren wij diezelfde openheid en transparantie naast 
wederzijds respect en vertrouwen in elkaar. 

De cliëntenraad treedt niet op als klachtencommissie. Voor klachten is binnen Geriant een aparte 
klachtenprocedure. Wel wordt aan de cliëntenraad geanonimiseerd gerapporteerd over de 
klachten en de wijze waarop deze zijn behandeld. 

 

Samenstelling van de cliëntenraad per 31 december 2019  

Voorzitter: Peter Hoogenbosch 
Leden: Ben Reiff, Jim Schouman, Jan Willem Frans, Marda Appelman, Gerda Looijesteijn, 

Jeannette Streefland-du Mee en Robbert Kutterink 
Ondersteuner: Sonja Klare 
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PUNTEN VAN OVERLEG 
De cliëntenraad heeft recht op informatie en mag daarover oordelen, gevraagd en ongevraagd. 
Daarbij heeft de raad twee belangrijke rechten: advies en verzwaard advies. Vanaf 2020 is het 
verzwaard advies gewijzigd in instemming. 
In het hiernavolgende worden de belangrijkste punten van overleg benoemd. Voor zover sprake is 
van instemming (of verzwaard advies) wordt dit aangegeven. 

 
Meerjarenbeleidsplan van Geriant 

De directie van Geriant heeft dit jaar het meerjarenbeleidsplan 2019 – 2022 vastgesteld.             
Aan de cliëntenraad is formeel advies gevraagd over dit voor de cliënten, maar ook voor de 
medewerkers, artsen, specialisten en bestuur belangrijk stuk. 

Het meerjarenplan, is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het managementteam van 
Geriant en de beleidsartsen, en zal moeten leiden tot handhaving en waar mogelijk verbetering 
van de kwalitatief goede, toekomstbestendige varianten van hulpverlening aan mensen met 
dementie.  In het jaarlijks overleg met zowel de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad, is dit 
beleidsplan onderwerp van gesprek geweest.        
De cliëntenraad heeft van harte ingestemd met het meerjarenbeleidsplan. 

Deelname extern wetenschappelijk onderzoek 
Er komt een toenemend aantal verzoeken binnen bij Geriant voor medewerking aan allerlei 
wetenschappelijk onderzoek. Er is een procedure vastgesteld waarin de criteria zijn opgenomen 
op basis waarvan besloten kan worden aan een bepaald wetenschappelijk onderzoek mee te 
werken. Voor de cliëntenraad was hierbij de bescherming van de privacygevoelige informatie een 
nadrukkelijk aandachtspunt. 

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en Cliëntenportaal 
Een PGO is één instrument voor cliënten om allerlei gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren 
en delen. In de PGO kunnen de gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners worden 
verzameld, dus zowel van uw diëtist, cardioloog, apotheker, huisarts of Geriant. 
In een cliëntenportaal kunt u alleen gegevens bekijken van de zorgverlener die het portaal 
beheert, bijvoorbeeld Geriant. 
De cliëntenraad wordt betrokken bij de ontwikkeling van, in eerste instantie, een cliëntenportaal 
en vervolgens de ontsluiting daarvan in de PGO. 
De cliëntenraad blijft zich inzetten voor een, voor de cliënten zo groot mogelijke toegang tot de 
persoonlijke gezondheidsgegevens. 
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Verlagen gebruik psychofarmaca door cliënten in de kliniek van Geriant 
De cliëntenraad heeft zich op de hoogte laten stellen over een onderzoek naar het gebruik van 
psychofarmaca (kalmerende medicijnen) door klinische cliënten. Onderzocht werd of met meer 
psychologische interventies het gebruik van psychofarmaca kon worden verlaagd. 
Inmiddels wordt gebruik gemaakt van STA OP! Met STA OP! kan op een systematische manier 
onbegrepen gedrag in kaart worden gebracht en tot een behandeling gekomen. De methode helpt 
de oorzaak van bijvoorbeeld agitatie, depressie en apathie te achterhalen. Deze symptomen 
kunnen veroorzaakt worden door lichamelijke aandoeningen, psychosociale factoren en pijn. Met 
name bij mensen met matige tot ernstige dementie is het lastig de oorzaak te achterhalen, omdat 
zij vaak verminderde mogelijkheden tot communicatie hebben. Door STA OP! Kunnen 
zorgverleners onbegrepen gedrag of gedragsverandering verklaren en oorzaken gericht(er) 
behandelen. 

De raad wordt door de leidinggevende van de kliniek op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. 

Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken 
Zowel de uitkomsten van het cliënten tevredenheidsonderzoek, maar ook die van de 
medewerkers zijn door de cliëntenraad nadrukkelijk besproken. 

Overleg met het Zorgkantoor (inkoop) 
Op uitnodiging van de CR heeft de zorginkoper van VGZ de raad een uiteenzetting gegeven van de 
werkwijze en criteria die gehanteerd worden bij het toekennen van de zorgbudgetten en 
productie ten behoeve van de zorgverlening door Geriant. 
In het algemeen beoordeelt het zorgkantoor de zorg die Geriant verleent als waardevol. Helaas 
wordt niet alle zorg van Geriant gedekt via reguliere regelgeving. Toch is VGZ bereid met Geriant 
te zoeken naar financiële oplossingen. 

In het overleg heeft de cliëntenraad het belang benadrukt van een goede opleiding om 
probleemgedrag bij dementerenden te herkennen en behandelen. Gevraagd is naar een financiële 
bijdrage teneinde de opleiding mogelijk te maken. 
Inmiddels heeft het zorgkantoor financiering toegezegd. 

Evaluatie bestuurder 
Met de Raad van Toezicht is bij het aantreden van prof. dr. Robbert Huijsman als de opvolger van 
Jan Vuister de afspraak gemaakt dat na een jaar een zogenaamde 360 graden evaluatie zou 
plaatsvinden. Met de 360 graden evaluatie wordt directeur beoordeeld door meerdere mensen. 
Dit zijn allerlei personen die met de directeur te maken hebben, zoals managers, directe collega’s 
en cliënten. De cliëntenraad is hierbij, als vertegenwoordiger van de cliënten, betrokken geweest. 
In de evaluatie heeft de raad zijn tevredenheid geuit over de nieuwe directeur. 
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Werkgroep Samen beslissen 
In het verslagjaar is opnieuw, en deze keer wat nadrukkelijker dan in 2018, aandacht besteed aan 
het project “Samen beslissen”. Een project waarbij casemanagers worden getraind en uitgedaagd 
om in hun contacten met de cliënten scherper in beeld te krijgen welke van de mogelijke 
behandelingen, beslissingen het meest aansluit bij de vraag van de cliënt. Samen beslissen richt 
zich op de wensen van de cliënt, maar ook op zijn mogelijkheden. 

Elektronisch cliëntendossier (ECD) 
Bij de invoering van een nieuw elektronisch cliënten dossier, waarvan de voorbereidingen dit jaar 
zijn gestart, heeft de cliëntenraad een vaste plek. De cliëntenraad ziet onder meer toe op de 
veiligheid van de cliëntgegevens en dat voor de cliënt belangrijke informatie toegankelijk wordt. 

Jaarrekening en begroting 
Elk jaar worden de jaarrekening van het voorgaande jaar en de begroting van het komende jaar 
besproken. In 2019 vonden de gesprekken na vaststelling van de documenten plaats. 
Verwacht mag worden dat de bespreking voortaan eerder in het jaarrekening- en 
begrotingstraject zal plaatsvinden. 

Informatieveiligheid  
Na de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 zijn alle 
regelingen en documenten over informatieveiligheid geactualiseerd. 
Gegevensbescherming raakt alle cliënten en mantelzorgers en is daarom voor de cliëntenraad van 
groot belang.  
De afspraak is dat de cliëntenraad bij toekomstige veranderingen, of aanpassingen van de AVG, 
gebruik maakt van zijn instemmings- en/of adviesrecht. Dit onderdeel heeft ieder jaar de volle 
aandacht. 

Jaardag 
Op 16 september 2019 heeft de jaarlijkse jaardag plaatsgevonden, dit keer in theater Cool in 
Heerhugowaard. Doel van de jaardag is het contact tussen achterban en cliëntenraad en daarnaast 
cliënten en mantelzorgers te informeren over ontwikkelingen in de dementie. In totaal werden 
ruim vierhonderd cliënten en mantelzorgers ontvangen. 

In theater Cool gaf Sarah Blom, samen met haar familie, de voorstelling Dag Mama, een 
veelgeprezen voorstelling (met lezing en workshop) over omgaan met dementie. 
De voorstelling werd als indrukwekkend en herkenbaar ervaren. Na afloop werd volop gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om nog met elkaar na te praten. 
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Samenwerking met bestuurder 
2019 was het eerste jaar van samenwerking met de nieuwe bestuurder. We kunnen stellen dat de 
sfeer en samenwerking met elkaar goed is en open verloopt ieder vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid. 

 

Overig 
De CR heeft in november een trainingsdag gehad van het Netwerk Cliëntenraden Zorg.  
Het belangrijkste gesprekspunt was de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz) en welke gevolgen deze wet heeft voor het goed functioneren van de cliëntenraad. 
 
Met de kennis, opgedaan bij deze bijeenkomst, ziet de cliëntenraad 2020 met een goed gevoel en 
een positieve blik tegemoet. 


