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Jaarverslag patiëntenraad CAGGB 2020 
 
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. De patiëntenraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht.  
 
Onder adviesrecht vallen: wijziging doelstelling of grondslag; overdragen van de zeggenschap of 
fusie; samenwerking; opheffing, verhuizing, verbouwing; belangrijke wijziging organisatie; inkrimping 
of uitbreiding of andere wijziging; benoeming directieleden; begroting en jaarrekening; en 
toelatingsbeleid.  
 
Onder instemmingsrecht vallen: voedingsaangelegenheden; kwaliteitssysteem; vaststellen of wijziging 
van klachtenregeling; aanwijzen personen belast met opvang en behandeling van klachten; wijziging 
instellingsbesluit en andere voor cliënten geldende regelingen; benoeming afdelingshoofden; en 
algemeen beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid of hygiëne, geestelijke verzorging, 
maatschappelijke bijstand, recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten. 
 
Vergaderingen 
 
De patiëntenraad van CAGGB vergadert circa viermaal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, dus 
iedereen kan als toehoorder (niet-lid van de raad) bij de vergadering aanwezig zijn.  
 
2020 was een bijzonder jaar. CAGGB is begin dit jaar overgenomen door GGZ Friesland en er zijn, 
vanwege het feit dat de raad per 1 januari 2020 geen leden meer had, nieuwe patiëntenraadsleden 
aangetrokken. Vervolgens ontstond de coronacrisis, waardoor samenkomsten werden bemoeilijkt. Op 
20 oktober 2020 kwam de patiëntenraad in de nieuwe samenstelling voor de eerste keer bijeen en 
werd een vervolgdatum gepland voor 12 januari 2021.  
 
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 2020 bestond de 
patiëntenraad uit drie leden.  
 
Bereikbaarheid 
 
De patiëntenraad is te bereiken via e-mail: patientenraad@caggb.nl. Berichten die binnenkomen op dit 
mailadres worden onder de aandacht gebracht van alle patiëntenraadsleden. 
 
Adviezen en resultaten 2020 
 

• De patiëntenraad is in 2020 geïnformeerd over het beleid en de gang van zaken binnen de 
instelling. Onderwerpen die hierbij speciale aandacht kregen, zijn: overname door GGZ Friesland, 
interne en externe communicatie, gastvrijheid, bereikbaarheid, kwaliteit en plafondbudgetten van 
zorgverzekeraars. 

• Op 20 oktober 2020 is aan de patiëntenraad formeel advies gevraagd ten aanzien van het 
voorgenomen besluit om de directie van Synaeda (Bob Goeree en Vera Veerman) aan te stellen 
als directie voor CAGGB. De patiëntenraad heeft geadviseerd om dit besluit te formaliseren. 
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