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Datum: 7 mei 2019 

Onderwerp: Locatieoverleg cliëntenraad Huize Elisabeth 

Aanwezig: De heer W. de Laat 
De heer J. van Wanrooij 
Mevrouw C. van de Laak 
De heer A. van Oosten 
Mevrouw I. van Gogh 
Mevrouw M. Brands 
Mevrouw P. van Linder 

voorzitter 
namens de woningen 
namens de woningen 
namens de verpleegafdeling  
namens de verpleegafdeling 
hoofd intramurale zorg 
bestuurssecretaresse (verslag) 

Afwezig: De heer J. Verhoeven 
De heer R. Verheij 

 

 

Nr Onderwerp Besproken Actie 

1 Opening De heer De Laat opent de vergadering om 16.00 uur en heet 
iedereen van harte welkom. 

 

2 Nieuwe leden Er zijn 2 nieuwe leden: Rob Verheij zal toetreden tot de 
locatieraad van Huize Elisabeth. Mevrouw Snooijnk zal 
toetreden tot de locatieraad van Theresia (hoewel haar 
vader op Elisabeth verblijft; dit is met beide voorzitters 
besproken en akkoord bevonden).) 
Er is nog een kandidaat; de heer Nieuwenhuijzen, wiens 
schoonmoeder in Huize Elisabeth verblijft. Deze kandidaat 
staat voorlopig in de wacht, want het is niet zo praktisch wat 
betreft afstand (hij woont in Gorinchem). 

 

3 Koffie-
bijeenkomsten 
HE 

De heer Verhoeven en mevrouw Van Gogh zijn deze keer bij 
de koffiebijeenkomst geweest. Er was een kleine opkomst. 
De keren daarvoor was er meer animo (ruim 10 
cliënten/familieleden). De aanwezigheid van de cliëntenraad 
wordt zeker gewaardeerd. 

 

4 Ruimtes Huize 
Elisabeth 

De activiteitenruimte wordt als klein ervaren, maar heeft wel 
als voordeel dat de toiletten dichtbij zijn. De cliëntenraad 
vraagt zich af of er een mogelijkheid is dat deze ruimte wordt 
omgewisseld met de personeelsruimte? Zou de binnentuin 
een optie zijn om te bebouwen? 
Mogelijke toekomstige ontwikkelingen zullen ook aan bod 
komen op de themamiddag met de Raad van Toezicht op 
2 juli 2019. 
De Lindentuin (dagbesteding) is bestemd voor de bewoners 
van de aanleunwoningen en overige bewoners van Vught. 
De huiskamers zijn bestemd voor de bewoners van de 
zorgappartementen. 
De heer Van Geel en de heer De Laat zullen kijken naar de 
investeringen en de begroting. 

 

5 Zoekgeraakte 
kleding 

Soms raakt er kleding zoek op de verpleegafdeling. 
Er ontstaat soms verwarring bij stagiaires en dan kan de was 
onbedoeld naar de wasserij gaan. Er is geen sprake van 
diefstal. De familie levert de kleding soms niet goed aan. 
Sommige kleding is niet gelabeld. Er moet op staan: locatie, 

 



VERSLAG 
 

 2 

Nr Onderwerp Besproken Actie 

afdeling, kamernummer en naam. De was moet worden 
aangeleverd in een groene vuilniszak, zeker niet in een 
zwarte. De was- en kledinginstructie staat in het boekje dat 
cliënten bij opname op de verpleegafdeling krijgen. 

6 Rolstoel Een rolstoel op de 2e verdieping is instabiel en moet worden 
nagekeken. Dit is al op de verpleegafdeling gemeld. 
Mevrouw Brands zal navraag doen. 

 
 
M. Brands 

7 Welzijn cliënten De afdeling welzijn hoort het graag wat cliënten prettig 
vinden om te doen. Hier wordt aan gewerkt. Dit is ook uit 
cliënttevredenheidsonderzoek gekomen. Er is een plan van 
aanpak gemaakt. 

 

8 Inspectiebezoek De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op 2 april 2019 
geweest en heeft de verpleegafdeling op Theresia bezocht 
(inclusief observaties in de huiskamers). Ze hebben tevens 
gesproken met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, 
voorzitter GCR en hoofd intramurale zorg. 
Er is 1 verbeterpunt op het gebied van medicatie 
geconstateerd. De waardering naar alle medewerkers is al 
uitgesproken door de Raad van Bestuur. 

 

9 Vertrouwens-
persoon  

De nieuwe vertrouwenspersoon voor Huize Elisabeth 
(mevrouw Agaath Bolhaar) zou gaan kennismaken met de 
teamleiders. Mevrouw Brands gaat na of dit al is gebeurd. 

 
 
M. Brands 

10 Pastorale zorg Er zijn zeer positieve reacties ontvangen over het starten 
van de diensten op zondag. Het was erg druk met de 
Paasviering. Jammer dat sommige familieleden niet samen 
met de cliënten naar de dienst gaan, maar staan te wachten 
op de gang. 

 

11 Nieuwsbrief 
Vughterstede 

De cliëntenraad vraagt of deze nieuwsbrief alleen bedoeld is 
voor de medewerkers? Mevrouw Brands geeft aan dat dat in 
principe wel het geval is. 

 

12 Brochure 
cliëntenraad 

Op Theresia zit de brochure van de cliëntenraad wel in het 
welkomstpakket, maar op Huize Elisabeth niet. Navragen bij 
Zorg- en Woonbemiddeling. 

 
 
P. van Linder 

13 Verslagen 
cliëntenraad 

De heer Van Wanrooij ontvangt graag de papieren versie 
van de verslagen om in de map op Huize Elisabeth te doen. 

 
P. van Linder 

14 Sluiting De heer De Laat sluit de vergadering om 16.40 uur.  

 


