Verslag CPG vergadering 16 juli 2018.
Aanwezig:
Arend Jan Booij (Lindenhorst), Janny Brug (Havixhorst en CMR-lid), Wolly Maat
(Dickninge), Ceciel De Schutter (Oosterboer), Hillie Popping (Lankhorst).
Janny vertelt dat we uitgenodigd zijn om in november de visitatie van de specialisten
ouderengeneeskunde bij te wonen. Ceciel en Janny zullen dit op zich nemen.
Er is op de Lankhorst een student van Windesheim geweest die een scriptie gemaakt
heeft over het MDO. Hillie zal bij Rolf vragen over de voortgang hiervan.
Janny geeft aan dat er een nieuw lid voor de CMR nodig is. Of we hierover willen
nadenken. Janny is tijdelijk voorzitter van de CMR. Korte uitleg:
Medezeggenschapsraden bestaan sinds 1917 en zijn er voor het welzijn van de
cliënten. Kortweg gezegd, het bestuur bedenkt en de medezeggenschapsraad kijkt
vanuit de cliënt en wij, de CPG, kijken hoe dat op de werkvloer gestalte krijgt.
Daarnaast staat dan het financiële verhaal.
Komende tijd zullen CPG’s worden betrokken bij bouwplannen, nieuwbouw en
renovatie.
Er ligt een vraag van Carla, teamleider Oosterboer, hoe familie de CPG bereikt. Na
discussie komen we tot de conclusie dat we het goed geregeld hebben. Folders bij
de ingang en het belangrijkste is mee te doen met de dialoogbijeenkomsten,
Informeren naar uitnodiging hiervoor. Een goed onderwerp voor een
dialoogbijeenkomst kan zijn om familie te vertellen wat er 24 uur rond gebeurt op een
afdeling.
Er is een vraag of familie genoeg ondersteuning krijgt. Is een luisterend oor
voldoende? Kan in sommige situaties de stichting “MEE” die onder de WMO valt iets
betekenen? Bijvoorbeeld door een cliëntondersteuner.
We worden attent gemaakt op de Jannes van Echten Stichting die gelden beheert uit
donaties en ook voor de Schiphorst iets kan betekenen. Eén afdeling is hier mee
bezig.
Een mooie afsluiter: Altijd afvragen hoe het is voor de cliënt en hoe de relatie is
tussen cliënt en zorgverlener.
Volgende vergadering 3 september ‘18, samen met Anneke en een van de
teamleiders.
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