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Jaarverslag patiëntenraad CAGGB 2017 
 
Doel en aandachtsgebieden 
 
In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aangenomen. Deze wet 
schrijft voor dat elke zorginstelling een eigen patiëntenraad moet hebben en dat deze raad over 
bepaalde beleidszaken een adviesrecht heeft. 
 
De patiëntenraad van CAGGB dient als klankbord voor patiënten, ex-patiënten en familieleden van 
patiënten. De patiëntenraad heeft tot doel patiënten invloed te kunnen laten uitoefenen op het beleid 
van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg binnen de instelling. Binnen de raad kunnen leden 
meepraten over voor patiënten belangrijke zaken. De patiëntenraad kan indien wenselijk worden 
ondersteund door een functionaris van Zorgbelang Fryslân.  
 
De directie vraagt de patiëntenraad advies wanneer er voornemens zijn om besluiten te nemen op 
belangrijke terreinen. In dat geval zal de patiëntenraad het patiëntenbelang wegen en hierop een 
advies geven. Ook is het mogelijk dat de raad ongevraagd adviseert of aandacht vraagt voor een 
bepaald thema of probleem. Een ongevraagd advies wordt op dezelfde wijze behandeld als een 
gevraagd advies, en weegt even zwaar.  
 
Vergaderingen 
 
De patiëntenraad van CAGGB vergadert circa viermaal per jaar (waarvan minimaal tweemaal per jaar 
met de directie van CAGGB). De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen kan als toehoorder (niet-
lid van de raad) bij de vergadering aanwezig zijn.  
 
In 2017 heeft de patiëntenraad met de directie vergaderd op 10 januari, 29 maart, 13 juni, 12 
september en 21 november. 
 
Leden 
 
De patiëntenraad van CAGGB is op 21 januari 2009 opgericht en bestaat uit (ex-)patiënten van de 
instelling. Ook familieleden kunnen lid zijn van de raad. Op 31 december 2017 bestond de 
patiëntenraad uit zeven leden.  
 
Bereikbaarheid 
 
De patiëntenraad is te bereiken via e-mail: patientenraad@praktijkbuitenpost.nl.  
 
Adviezen en resultaten 2017 
 
 De patiëntenraad heeft in 2017 verslagen ontvangen van het directieoverleg en is onder andere 

op die manier door de directie steeds op de hoogte gehouden voor wat betreft de gang van 
zaken binnen de instelling.  

 Ook het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 (inclusief het financieel meerjarenbeleidsplan), de 
jaarverantwoording over 2016, het jaarplan voor 2017 en de resultaten van het 
patiënttevredenheidonderzoek zijn door de patiëntenraad gelezen en besproken.  

 Het Wkkgz-reglement is ter beoordeling voorgelegd aan de patiëntenraad en goedgekeurd. 
 De raad heeft ideeën aangedragen voor verbetering van de website en het ‘meten’ van 

patiënttevredenheid. Verbeteringen zijn waar mogelijk verwerkt en gedurende een bepaalde 
periode stond er een ‘Happy or not’ paal bij de ingang. Met één druk op de knop konden 
bezoekers aangeven hoe tevreden zij waren over een bepaald onderdeel van de organisatie of 
de behandeling. De resultaten van dit onderzoek zijn gedeeld met de patiëntenraad. 

 Op advies van de raad is een afweging gemaakt inzake het inhuren van een externe 
‘zorgverkoper’. Uiteindelijk is besloten dat dit onvoldoende toevoegend is voor de organisatie. 

 Tijdens een gezamenlijke vergadering met de raad van advies is gesproken over de rolverdeling 
tussen en binnen de raden. Volgend jaar zal er opnieuw een gezamenlijk overleg plaatsvinden. 

 
 


