Verslag overleg Cliënt Participatie groep (CPG) WZC Irene
Datum: 19-01-2018
Aanwezig: Leden CPG
Evelien Hoogvliet: afgevaardigde CPG
Jikke Nederhoed: medewerker Welzijn Irene
Afwezig:
Mw. T. F.
Notulist: Jikke Nederhoed
 Mededelingen:
 Mw. L. is onlangs overleden en hierbij komen de corresponderende
leden te vervallen. Dit waren de zoon en dochter van mw. L.
 Hilde van Doorne (verpleegkundige Irene) schuift aan om uitleg te
geven over Medimo.
 Medimo is het nieuwe medicijnsysteem voor bewoners met zorg met
behandeling.
 Er wordt digitaal afgetekend met behulp van een IPad. Er wordt via de
IPad afgetekend als de medicatie door de bewoner is ingenomen.
D.m.v. de IPad is er een extra controle systeem. Tevens is men voor
bewoners met zorg met behandeling over gegaan naar een andere
apotheek. Dit is het Spectrum uit Meppel
 Medewerkers hebben een scholing gehad over Medimo en hebben
afgelopen week dit in de praktijk kunnen brengen.
 Begin maart is er vanuit de gelden van Van Rijn een scholing voor alle
medewerkers. Scholing onbegrepen gedrag. Dit om inzicht te
verkrijgen wat de oorzaak/reden is van bepaald gedrag.
 Dr. Gijs Junius is de nieuwe specialist ouderengeneeskunde. Dhr. is
niet in dienst van Zorggroep Noorderboog maar is ZZP-er.
 Fysiotherapeut Ingrid v/d Heide is i.v.m. een nieuwe baan vertrokken.
Emmie Vosmeijer neemt voorlopig alleen waar. Er wordt nog gezocht
voor vervanging van Ingrid.
 Nieuwe badkamer is nagenoeg klaar, alleen de verlichting zal nog
worden aangepast.
 Vacature helpende. Inmiddels hebben de gesprekken plaatsgevonden
en is de procedure in een afrondende fase.
 29 januari om 19.30 uur is er een herinneringsbijeenkomst. We
herdenken in deze dienst de bewoners die ons het afgelopen jaar zijn
ontvallen. Dit voor familieleden, bewoners, personeel en
belangstellenden.
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30 juni is er in het Irene een Multiculturele markt van 11.00-16.00. Dit
is voor een ieder toegankelijk.

 Waardigheid en Trots huidige stand van zaken:
 Muurschildering is klaar (afbeelding met de Meppeler toren), in week 4
zal dit bevestigd worden aan de witte muur boven de receptie.
 Twee nieuwe banken met stoelen, tafeltjes bij de receptie is
gerealiseerd.
 Aankleding Oranjerie met thema seizoen gebonden doeken is
gerealiseerd. Per seizoen worden de doeken verwisseld.
 Bewoners zijn veelvuldig op reis geweest met gebruik makende van het
busje van de Noorderboog. Hier is gekeken naar de individuele wens
van de bewoner.
 3e Etage wordt belevingsgericht gemaakt. Alle materialen zijn aanwezig
en in het weekend van 2 februari zal er met familieleden/mantelzorgers
en personeel 3e etage worden geklust. Dit allen op vrijwillige basis
Bij alle onderdelen vanuit Waardigheid en Trots zijn bewoners betrokken
geweest en hebben keuzes bepaald voordat er uiteindelijk beslissingen
zijn genomen.
Volgende punten zijn besproken:
 Huidige stand van zaken t.a.v.:
 White board of id. per afdeling met namen van zorgmedewerkers wie
die dag dienst heeft.
 Dit punt is meegegeven naar het EVV-overleg. Hier geen
terugkoppeling over ontvangen. Punt wordt meegegeven naar
Margreet.
 Nieuw Belsysteem in het Irene is daar al meer over bekend? Punt
wordt meegegeven naar Margreet.
 Afzuigsysteem in het Irene, een aantal bewoners ondervinden hier veel
hinder van. Wordt hier aan gewerkt? Punt wordt meegegeven naar
Margreet.
 Wat verder ter tafel komt:
 Waardigheid en Trots 2018: op wat voor manier krijgt het dit jaar
invulling?
Evelien gaat hierover contact opnemen met Carolien van Schie
(Ambtelijk ondersteuner Cliënten medezeggenschap en -participatie)
 De busreisjes vanuit Waardigheid en Trots zijn als zeer positief
ervaren.
 Snackuurtje in het Irene heeft een toegevoegde waarde, hier is veel
belangstelling voor. Zo ook vanuit de aanleun.
 T.a.v. het restaurant zijn een aantal bewoners gekomen met de
volgende punten:
- Soms is er met de sessie 13.00 uur geen keuze meer qua maaltijd.
- Het kan voorkomen dat op dit tijdstip in de soep te weinig of
nagenoeg geen vlees meer in zit.
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- Porties zijn soms te klein.
Deze punten zijn meegenomen naar de koks van het Irene.
 App 201 en het schijnt dat dit punt in meerdere appartementen aan de
orde is. In de badkamer hangt een onaangename geur. Er is iemand bij
deze klacht geweest en diegene heeft aangegeven dat er niets aan te
doen was. Klachten zijn verergerd sinds de wasmachine naar de 2e
etage is gegaan.
 Bij binnenkomst op een appartement graag met een neutrale houding
binnenkomen. Je weet niet wat de gemoedsrust van de bewoner is.
Sommige bewoners ervaren vrolijkheid niet altijd als positief.
Mw. S heeft i.v.m. het overlijden van haar echtgenoot bedankt als lid van
de CPG.
We bedanken mw. voor haar geweldige inzet.

Data volgend overleg: 23 maart om 10.00 uur Irene (kantoor
Margreet 1e etage)
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