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Inleiding
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Cliëntenraad van Basalt. Met deze nieuwsbrief willen
wij patiënten en andere belangstellenden informeren over de activiteiten van de
Cliëntenraad.
De Cliëntenraad heeft als doel de medezeggenschap van de patiënten over het beleid in en
van Basalt te waarborgen. De raad houdt zich daarom bezig met alles wat voor patiënten van
belang is.
De raad let daarbij op de algemene gang van zaken, signaleert problemen en probeert deze op
te lossen door overleg met en advies aan de Raad van Bestuur en overige betrokkenen in de
organisatie.
De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit de volgende leden: Leden Clientenraad Basalt
Vergadering Cliëntenraad met Raad van Bestuur
In de vergadering van 11 april jl. zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
• Samenstelling Cliëntenraad. Er is op dit moment een vacature in de Cliëntenraad voor de
doelgroep dwarslaesie. Daarnaast is de Cliëntenraad op zoek naar een tweede ouder van
een kind, dat in behandeling is of is geweest bij Basalt en een tweede lid namens de
doelgroep CVA/NAH.
Mocht je belangstelling hebben voor één van deze vacatures, kijk dan op de website van
Basalt: vacature lid Clientenraad.
• Wachtkamergesprekken
Om in contact te komen met de achterban, is de Cliëntenraad gestart met het houden van
wachtkamergesprekken. Eén of meer leden van de Cliëntenraad brengen een bezoek aan
één van de locaties van Basalt, waarbij zij plaats nemen in de wachtkamers en in gesprek
gaan met patiënten om zo te horen wat er voor vragen of opmerkingen leven bij de
achterban. Begin dit jaar is een bezoek gebracht aan de locatie Zoetermeer. Als
eerstvolgende locatie staat de locatie Leiden (volwassen revalidatie) in de planning. Streven
is het komende jaar meer locaties te bezoeken.
• Veiligheidsrondes
De Cliëntenraad wordt met enige regelmaat uitgenodigd om mee te lopen met zgn.
veiligheidsrondes. Dit zijn bezoeken aan de verschillende locaties van Basalt, waarbij –
samen met een medewerker van de afdeling IQ&R (Innovation, Quality & Research) wordt
gekeken of voldaan wordt aan de regels m.b.t. veiligheid op het gebied van hygiëne,
medicatie, maar ook informatie.
• Jaarlijks overleg van Raad van Bestuur met de Klachtenadviescommissie (KAC) en
klachtenfunctionaris
Een delegatie van de Cliëntenraad heeft onlangs dit jaarlijkse overleg bijgewoond. Tijdens
dit overleg worden o.a. de jaarverslagen van de KAC en de klachtenfunctionaris besproken
en kan de Cliëntenraad vragen stellen.
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• Adviesaanvragen
De Cliëntenraad heeft advies uitgebracht op de volgende adviesaanvragen:
• Adviesaanvraag inzake Business Case REVION Arbeid.
• Adviesaanvraag profiel lid Raad van Toezicht.
• Adviesaanvraag inzet personeel bij toename COVID-verzuim.
•

Huisvesting en voeding
Regelmatig is er met een delegatie van de Cliëntenraad overleg met de manager Service en
Huisvesting over het Lange Termijn Huisvestingsplan.
Het aanbod vanuit de keukens op de diverse locaties van Basalt zal gelijk getrokken
worden.

•

VIPP-5
VIPP-5 (= Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional
focust op de gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens van de patiënt via
een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en tussen instellingen onderling.
In de vergadering van de Cliëntenraad heeft de projectleider een presentatie over dit
onderwerp gegeven.

•

Jaarverslag 2021 Cliëntenraad.
In de vergadering is het jaarverslag vastgesteld. Dit is te vinden op jaarverslag 2021.

•

Overige activiteiten van de leden
Eén van de leden van de Cliëntenraad, Belinda van der Elst is blogger en maakt voor
Hersenletsel.nl een blog. Ook heeft zij in januari (week 6) in de Margriet een interview
gegeven. De moeite waard om dit eens te lezen op Belinda kreeg twee keer een
herseninfarct | Margriet

Mocht u vragen of suggesties voor de Cliëntenraad hebben, laat dat dan weten via
clientenraad@basaltrevalidatie.nl.

