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Datum: 5 augustus 2019 

Onderwerp: Locatieoverleg cliëntenraad WZC Theresia 

Aanwezig: Mevrouw S.I.J. Aarts 
Mevrouw M. Gallé-Goossens 
Mevrouw S. Knijnenburg 
Mevrouw C. Oerlemans-Belger 
De heer F. van Geel 
De heer P.H. Hulsbosch 
De heer F. de Haas 
Mevrouw M. Brands 
Mevrouw L. van Drunen 

voorzitter 
vertegenwoordiger bewoners aanleunwoningen 
vertegenwoordiger bewoners aanleunwoningen 
vertegenwoordiger bewoners aanleunwoningen 
vertegenwoordiger bewoners verpleegafdeling 
 
directeur beheersdiensten 
hoofd intramurale zorg 
bestuurssecretaresse (verslag) 

   

 

Nr Onderwerp Besproken Actie 

1 Opening en 
mededelingen 

Simone Aarts opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom. 
 
Regy van den Brand heeft nieuwe foto’s gemaakt van de 
leden van de locatieraad. Ook heeft zij nog een korte uitleg 
gegeven over het Bewonersnet. Regy gaat in overleg met 
systeembeheerder Ecom om de inlog nog eenvoudiger te 
maken. Ook de brief aan nieuwe bewoners wordt 
aangepast. 

 

2 Verslag overleg 
6 mei 2019 

Blz.2, punt e – Technische Dienst 
De technische dienst heeft geen oproepdienst in het 
weekend. De verpleegkundige dienst op beide locaties is 
op de hoogte van te ondernemen acties bij calamiteiten en 
kan zo nodig met de technische dienst contact leggen. 
Buiten openingstijden van de receptie wordt de telefoon 
doorgeschakeld naar toestel 1196. 
Blz.2, punt g – Bewonerspas 
De heer Van Geel geeft aan dat dit opgelost is. 
Blz.2, punt j – Tuinonderhoud 
Frank de Haas bespreekt dit met de tuinman. 
Blz.3, punt m – Kapsalon 
De pedicure heeft te kennen gegeven uitbreiding te willen. 
De contracten van kapsters en pedicure worden 
nagekeken op de mogelijkheden. 
Blz.3, punt 0 – Vloeren 
De vloer in blok 4 wordt slecht gepoetst. Mirion Brands 
neemt het op met de huishoudelijke dienst. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. de Haas 
 
F. de Haas 
 
 
 
M. Brands 

3 Terugkoppeling 
2e 
seizoensborrel / 
Lentefeest 

De tweede seizoensborrel is goed verlopen. Circa 50 
personen waren aanwezig waaronder weer enkele nieuwe 
gezichten.. Van afdeling Zorg- en Woon-bemiddeling waren 
medewerkers Randy en Bertine aanwezig.  
 
De nieuwe bewoners van de Merpatistraat zijn huurders 
van Mariënhoven. Zij worden door team Welzijn 
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geinformeerd over activiteiten; deze kunnen ook via de mail 
aangeboden worden.  
Of zij ook toegang krijgen tot het Bewonersnet wordt 
nagevraagd bij Welzijn en Zorg- en Woonbemiddeling. 
 
  

 
F.de Haas 

4 Bespreekpunten 

a) MIC-rapportages Medicatiefouten worden regelmatig besproken in de teams 
en de MIC-commissie. 

 

b) Terugkoppeling 
vanuit GCR 

De GCR en Peggy van der Koelen hebben het functioneren 
van de GCR besproken.  

 

c) Huisvieringen De belangstelling voor de huisvieringen in Theresia is 
wisselend maar de reacties zijn positief. De diensten duren 
niet te lang en aansluitend wordt gezamenlijk koffie 
gedronken. Sommige bewoners geven aan liever naar een 
H. Mis op televisie te kijken. 
Bisschop Dekorte en pastoor Mesch moeten nog uitsluitsel 
geven over het uitreiken van de communie door José 
Quadvlieg. Als hiervoor toestemming gegeven wordt, zou 
er bijvoorbeeld eenmaal per maand een speciale dienst 
gehouden kunnen worden. 

 

d) Eenzaamheid 
onder bewoners 

De zorgassistentes kunnen extra aandacht geven aan 
bewoners. In de huiskamer en op de verpleegafdeling is de 
formatie uitgebreid en er worden meer activiteiten gepland. 
In de aanleunwoningen en in de wijk is er meer eenzaam-
heid onder de mensen. 
Voor een activiteit van Wetenstijd is er veel belangstelling 
vanuit de wijk; vanuit de aanleunwoningen is dit wat 
minder. 

 

e) Bewonersraad De bewonersraad komt eenmaal per jaar bijeen.  
Uitbreiding van de bewonersraad is noodzakelijk; het is 
helaas moeilijk mensen hiervoor te enthousiasmeren. 
Volgens de statuten mogen leden van de bewonersraad 
niet óók in de locatieraad zitting hebben; mogelijk worden 
de statuten hierop aangepast. 

 

5 Rondvraag   

 Was drogen In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat er bij de 
aanleunwoningen buiten geen was opgehangen wordt. 
Een nieuwe bewoner wordt hierover benaderd. 

F. de Haas 

 Vlaggestok tuin Bij Regy van den Brand wordt nagevraagd of er een 
Vughterstede-vlag opgehangen kan worden in de tuin. 

F. de Haas 

 Wet Zorg &  
Dwang 

Deze wet gaat in op 1 januari 2020. Dit jaar is een 
overgangsjaar. Leefcirkels worden gerealiseerd 
waarbinnen bewoners vrij kunnen bewegen. Dit is een 
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complexe materie; het vereist een geheel andere 
denkwijze. 
Op de website “tantelouise.nl” is meer hierover te lezen. 

 Telefonie en 
automatisering 

De centrale telefonie komt te vervallen. Automatisering en 
cloudbewegingen komen hiervoor in de plaats. Informatie 
hiervoor wordt vergaard bij diverse bedrijven en bij andere 
zorginstellingen.  
Dit traject zal ca. een half jaar in beslag nemen.  

 

6 Sluiting De voorzitter sluit om 16.10 uur de vergadering.  

 


