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Voor opmerkingen en vragen:  

centraleverwantenraad@zozijn.nl 

 

De centrale verwantenraad vergadert ongeveer twaalf keer per jaar. Zes keer met de bestuurder van 

Zozijn (Peter Vriesema) en zes keer ‘eigen’ overleg. De centrale verwantenraad bestaat uit voorzitters 

van de regio- en sectorraden aangevuld met een aantal verwanten die in de CVR zitten vanwege 

specifieke kwaliteiten; op bijvoorbeeld financieel of juridisch gebied. Twee keer per jaar is er een 

gezamenlijk overleg met de centrale cliëntenraad. Jaarlijks ontmoeten Raad van Toezicht, CCR en 

CVR elkaar. Een delegatie vanuit de CCR en CVR heeft twee keer per jaar een ontmoeting met de 

Ondernemersraad. 

Om alle verwantenraden op de hoogte te houden van wat er in de bijeenkomsten van de centrale 

verwantenraad wordt besproken ontvangt elke raad een kort verslag van deze bijeenkomsten voor 

zover de onderwerpen van belang zijn voor de raden. Het is dus geen volledig overzicht van alles wat 

er is besproken. 

 

 

Kort verslag vergadering centrale verwantenraad Zozijn  

van 31 januari 2019  

  

 

ECD en cliëntenportal 

In het verslag van 11 december is vermeld dat de CCR en CVR een verzwaard advies 

hebben ontvangen over het cliëntenportal (Carenzorgt) en het ECD (Zorgprogramma ONS) 

Deze vergadering is nader uitleg gegeven over beide programma’s is nader uitleg gegeven. 

De raden hebben positief advies uitgebracht over zowel cliëntenportal als het 
zorgprogramma ONS. 
Wel hebben de raden nog de enkele opmerkingen en vragen in het advies opgenomen, o.a: 
 
 Nog niet duidelijk is welke tabbladen van het nieuwe ECD toegankelijk zullen zijn voor cliënten en 

verwanten. De CCR en CVR willen een overzicht van welke onderdelen toegankelijk zijn voor 
cliënten en verwanten. 
De raden zijn van mening dat cliënten en verwanten tot de voor hen relevante informatie toegang 
moeten hebben, zoals ook te lezen is in ‘Richtlijn verpleegkundige en verzorgende 
verslaglegging’; 3.1.1 (rechten cliënt: inzage en afschrift).  

 Rapportage moet zodanig opgesteld worden, dat deze ook voor cliënten te begrijpen is. 

 De CCR en CVR vinden dat het ook mogelijk moet zijn voor cliënten en verwanten om via ONS te 
communiceren met medewerkers. 

 In het implementatieplan staat dat de C(P)O-er en PB-NAH in een tijdsinvestering van 1 uur per 
cliënt, dossiers om moeten zetten. Dat is erg krap. De CCR en CVR willen benadrukken dat 
zorgvuldigheid op de eerste plaats moet staan en belangrijker is dan de tijdsinvestering. 

 De raden hebben begrepen dat er een nieuwe applicatie komt voor de MIC-meldingen. Deze zal 
ook gekoppeld worden aan het nieuwe zorgdossier. De CCR en CVR willen hierover op de hoogte 
gehouden worden. De raden vinden namelijk dat ook de MIC-meldingen zichtbaar moeten zijn in 
het eigen zorgdossier. 

 
Carenzorgt Cliëntenportal 
De beoogde implementatiedatum van het Zorgdossier ONS is 1-4-2019. De bestuurder geeft aan dat 
ook vanaf 1 april het cliëntenportal zo snel mogelijk wordt opengesteld. 
Al enkele keren heeft toegang tot het ECD via een cliëntenportal vertraging opgelopen. De cliënten en 
verwanten van Zozijn wachten al meerdere jaren. 
De CCR en CVR zijn van mening dat er geen sprake meer mag zijn van uitstel of vertraging. 
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De CCR en CVR verzoeken de bestuurder om informatie over het nieuwe ECD en het cliëntenportaal 
in eenvoudige taal voor cliënten te maken, zodat iedereen weet wat er mogelijk is in het systeem en 
wat de rechten van de cliënt hier in zijn. 
 

 

Waskosten 

De CCR en CVR hebben de bestuurder via een brief, uitgenodigd voor een gesprek. Dit 

gesprek is om tot overeenstemming te komen over een maximum bedrag voor de waskosten 

(reinigingskosten eigen kleding). Pas wanneer hierover een besluit is genomen, kan er 

verder per regio afgestemd worden tussen regiodirecteur en regioraad (cliëntenraden) over 

de waskosten. 

 

Wet Zorg en Dwang 

De Wet Zorg en Dwang vervangt per 1 januari 2020 de huidige BOPZ. Bij Zozijn komt een 

commissie Zorg en Dwang. De CVR is gevraagd om een verwant af te vaardigen voor deze 

commissie. Deze commissie zorgt o.a. voor: 

 Het omzetten van wet- en regelgeving naar praktische kaders voor Zozijn. 

 Het bewaken van de uitvoering van het beleid op het gebied van de Wet Zorg en Dwang 

en het bevorderen. 

Een brochure over de wet wordt als bijlage meegestuurd. 

 

Kwaliteitsrapport 2018 

Zozijn is bezig met het Kwaliteitsrapport 2018. Al in een vroeg stadium worden de CCR en 

CVR meegenomen bij dit proces. De beide raden vinden het belangrijk dat er een reëel 

beeld geschetst wordt, waar cliënten en verwanten zich in herkennen. 

 

 

Ander Nieuws: 

 

 Volgend overleg centrale verwantenraad: 12 februari 2019 (met bestuurder) 

 

 Zaterdag 16 maart is er voor verwanten een themadag over de Zorgprogramma’s 

van Zozijn. De uitnodiging wordt deze week via de post verstuurd. U komt toch ook? 

 

 ZorgkaartNederland is een onafhankelijke website van Patiëntenfederatie 

Nederland. U leest hier de ervaringen van mensen met een zorgaanbieder. Men kan 

tevens een zorgaanbieder waarderen. Ook Zozijn is te vinden op deze website. U 

kunt ook een waardering invullen over Zozijn (per locatie).  

De link naar deze site is: www.zorgkaartnederland.nl 

 

Bijlagen:  

 Zo! december 2018 (nieuwsbrief voor medewerkers en vrijwilligers) 

 Brochure Wet Zorg en Dwang 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

http://www.zorgkaartnederland.nl/

