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Inleiding
Voor u ligt de tweede 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 23 juni jl. zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
• Samenstelling Cliëntenraad.
De Cliëntenraad heeft een nieuwe kandidaat vanuit de MSVN (Multiple Sclerose Vereniging
Nederland). Deze kandidaat woont de vergadering als toehoorder bij, aangezien de
benoeming nog niet officieel is. Een patiënt vanuit de doelgroep dwarslaesie heeft
belangstelling getoond voor deelname aan de Cliëntenraad. Mocht deze patiënt
solliciteren, dan volgt en oriënterend gesprek met deze kandidaat.
Naast de vacature voor een lid namens de dwarslaesie is er op dit moment nog een
vacature in de Cliëntenraad voor de doelgroep hartrevalidatie. 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 (Cerebro Vasculair Accident / Niet
Aangeboren Hersenletsel).
Mocht je belangstelling hebben voor één van deze vacatures en je ervaringen willen
gebruiken om het voor patiënten nog beter te maken, kijk dan op de website van Basalt:
vacature lid Clientenraad.
• Netwerkbijeenkomst LSR
Een afvaardiging van de Cliëntenraad is naar de netwerkbijeenkomst van de LSR (Landelijk
Steunpunt cliëntenRaden) geweest. Daar werden 2 presentaties gehouden waaronder hoe
de revalidatie er in 2040 uit zal zien. De Cliëntenraad denkt en praat hier graag de komende
tijd over mee.
• Werkgroepen binnen de Cliëntenraad
• Bij de Werkgroep Innovatiepartners wordt vooral gesproken over het Beweegplein in
het Atrium (Basalt Den Haag). Er is nu een therapeut, die patiënten meeneemt naar dit
plein.
• Er is een overleg geweest betreffende het LTHP (Lange Termijn HuisvestingsPlan), waar
de delegatie van de Cliëntenraad is bijgepraat over de ontwikkelingen op dit onderwerp.
• Er is een overleg geweest met de VIM (Veilig Incident Melden). Hierbij is aan de hand
van grafieken getoond welk soort incidenten gemeld worden en hoe deze behandeld
worden.
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• Wachtkamergesprekken. Er wordt een datum geprikt om weer een wachtkamergesprek
te houden. Bij een wachtkamergesprek gaan enkele leden van de Cliëntenraad in een
wachtruimte zitten om zo in gesprek te komen met patiënten en te horen wat zij van de
door Basalt geboden zorg vinden: wat gaat goed en wat kan beter. Ditmaal is de locatie
Leiden (volwassenen) aan de beurt.
• Ervaringsdeskundigheid
Vanuit de Cliëntenraad wordt meegedacht om de inzet van ervaringsdeskundigen bij de
behandeling van patiënten binnen Basalt te stimuleren. Bij de amputatie-patiënten is dit al
ingebed in het behandelprogramma. Eén van de leden van de Cliëntenraad heeft dit
aangekaart voor de doelgroep CVA/NAH.
• Teamdag
Eenmaal per jaar is er een teamdag met de gehele Cliëntenraad. Dit jaar zal deze
bijeenkomst op donderdag 22 september a.s. plaatsvinden. Gestreefd wordt daar een
informatieve, leerzame en interactieve dag van te maken.
Onderwerpen zijn: prioriteiten stellen in het aanbod aan (adviesaan)vragen richting
Cliëntenraad en daarnaast invulling geven aan contact met de achterban (bijvoorbeeld door
middel van een cliëntenpanel).
Mocht u vragen of suggesties voor de Cliëntenraad hebben, stel deze dan via
clientenraad@basaltrevalidatie.nl.

