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Jaarverslag patiëntenraad CAGGB 2021 
 
 
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. 
 
Aangezien bij CAGGB niet meer dan 25 natuurlijke personen ambulante zorg verlenen is het instellen 
van een patiëntenraad niet verplicht. CAGGB kiest echter vrijwillig voor een patiëntenraad, omdat de 
input van patiënten als toevoegend wordt ervaren. CAGGB houdt zoveel mogelijk dezelfde werkwijze 
aan als bij een officiële patiëntenraad. 
 
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.  
 
 
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. Vanwege de 
corona-pandemie werd het samenkomen in 2021 bemoeilijkt. De patiëntenraadsleden en het 
management van CAGGB hebben in 2021 drie keer vergaderd, te weten op 12 januari 2021, 13 april 
2021 en 25 augustus 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 2021 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. 
 
 
Informeren en adviseren 2021 
 
 De patiëntenraad is in 2021 uitgebreid geïnformeerd over het beleid en de gang van zaken binnen 

de instelling. Onderwerpen die hierbij speciale aandacht kregen, zijn: de wijze waarop binnen 
CAGGB is/wordt omgegaan met de corona-pandemie, de management review (inclusief de 
resultaten van het jaarlijkse patiënttevredenheidsonderzoek), de wachttijden, het ontruimingsplan, 
de klachtenregeling, de contracten met financiers (zorgverzekeraars/SDF/RIGG), HKZ-certificering, 
en e-health. 
 

 De patiëntenraad heeft geadviseerd om koffie en thee beschikbaar te maken in de wachtkamer(s). 
Het management van CAGGB wil dit post-corona regelen, maar stelt dit nog uit omwille van de 
hygiëne.  
 



Aangepast d.d.: Document: Pagina: 
4 februari 2022 Jaarverslag patiëntenraad 2021 (002).doc © CAGGB 2 van 2 

 De patiëntenraad heeft advies uitgebracht omtrent het inrichten van een kinderwachtkamer. Dit is 
alleen mogelijk indien er intern enkele verhuizingen plaatsvinden. Op dit moment is dat niet 
wenselijk. Er is speciale aandacht voor kinderen bij de inrichting van de huidige wachtkamer. 
Daarnaast is er een stilte-wachtkamer beschikbaar waar patiënten in alle rust kunnen wachten. 
 

 De patiëntenraad heeft geadviseerd om na een HKZ-audit hierover te communiceren via de 
website van CAGGB. Het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn; CAGGB toont hiermee 
aan dat het zaken intern goed op orde heeft, dat de patiënt centraal staat en dat de zorg- en 
dienstverlening voortdurend wordt verbeterd. 


