Verslag overleg Cliënt Participatie groep (CPG) WZC Irene
Datum: 23-03-2018
Aanwezig: Leden van de CPG
Margreet van Dijk: management Woon&Wijkzorg
Evelien Hoogvliet: afgevaardigde/vrijwilliger CPG
Jikke Nederhoed: medewerker Welzijn Irene
Notulist: Jikke Nederhoed
Evelien heet een ieder van harte welkom.
Er heeft zich een nieuw enthousiast lid gemeld.
Verslag vorig overleg:
T.a.v. onderstaande punten huidige stand van zaken.
- Medimo (nieuwe medicijnsysteem voor bewoners met zorg met behandeling) is
gestart. Ervaringen zijn zeer goed, zowel bewoners als zorg. Het blijkt nu al dat
er veel minder MIC meldingen zijn. Er wordt nagedacht of het mogelijk is om alle
bewoners gebruik te laten maken van medimo.
- De nieuwe badkamer/Wellness is in gebruik genomen maar kan nog meer
onder de aandacht worden gebracht.
- Muurschildering in het Atrium met afbeelding van de Meppeler Toren is erg
mooi geworden. Bewoners zijn hier erg blij mee.
- Punt maaltijden is besproken met desbetreffende koks.
- White board op de afdelingen. 3e etage is gerealiseerd. Men vindt deze mooi
maar wel te klein.
Andere afdelingen is nog niet gerealiseerd daar momenteel de prioriteit bij de
scholing ligt, men is hier wel van op de hoogte.
- 3e etage is belevingsgericht gemaakt. Personeelsleden hebben dit allen in vrije
tijd gedaan.
- Scholing begrepen (onbegrepen) gedrag loopt nog.
- Afzuigsysteem gaat Margreet oppakken.
Mededelingen:
-Waardigheid en Trots 2018: de verdeling van de gelden Waardigheid en Trots
ligt 60% voor zinvolle dagbesteding van ouderen en 40% voor
deskundigheidsbevordering van medewerkers.
Het één loopt over in het ander, je kunt het niet los van elkaar zien. Wil je een
zinvolle dagbesteding voor ouderen, dan is een stukje scholing hierin erg
belangrijk.
D.m.v. een scholing creëer je een stukje bewustwording, je leert anders kijken
en dit werkt door op de bewoner.
Bij Margreet is door medewerkers een wensenlijst ingediend. Een speciale
commissie maakt hieruit een selectie en bepaald wat uiteindelijk wordt
toegekend voor de locatie.
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- Voorstel om vrijwilligers te benaderen als deelnemend lid voor de CPG.
Vrijwilligers hebben een andere ingangshoek bij de bewoners, weten wat er leeft
onder de bewoners. Er is unaniem besloten dit in gang te zetten.
Jikke gaat de vrijwilligers benaderen per mail/post.
- App 201 is nu een flexkantoor, app. 002 is weer bewoont. App 201 heeft geen
mooi uitzicht, je kijkt op een plat dak.
Momenteel zijn alle appartementen weer bewoont en is er een wachtlijst.
- Verpleegoproepsysteem voldoet niet meer aan de eisen van 2018. Margreet zit
in een werkgroep hierover.
Er is een pakket van eisen waaraan het moet voldoen. Je investeert in een
belsysteem die toekomst gericht is, tevens is hier heel veel geld mee gemoeid.
De werkgroep is vergevorderd in het voortraject.
Momenteel zijn er twee aanbieders maar op dit moment kunnen zij nog niet aan
het pakket van eisen voldoen.
- Ergo therapeut Gert Jan zal Tilja Broeder wel tijdens de vakanties vervangen in
het Irene.

Data volgend overleg: 25 mei om 10.00 uur Irene
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