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1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 3 leden hebben zich 
afgemeld voor deze vergadering.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.  
 

3. Notulen en actiepunten overlegvergadering d.d. 18-01-2022 
Inhoudelijk: geen opmerkingen. Naar aanleiding van: 

- Het nieuwe CR lid heeft inmiddels een benoemingsbrief ontvangen. 

- Uitkomsten herscan Waardigheid en Trots op locatie (WOL): bij de start van de 

herscan is afgesproken dat de uitkomsten van de specifieke 

cliënttevredenheidsvragen apart zichtbaar zijn. Dit is helaas niet volledig gelukt 

maar de Zorgkaart Nederland vragen zijn wel apart zichtbaar gemaakt. Omdat de 

uitvraag via de herscan geen volledig beeld geeft van de cliënttevredenheid zal in 

2022 een apart onderzoek uitgevoerd worden. 

 

4. Mededelingen 
4.a: Mededelingen cliëntenraad 

• Een afvaardiging van de CR heeft op 4 april een gesprek met een kandidaat 

lid van de RvT. 

• Op 8 maart neemt de CR deel aan het overleg met het zorgkantoor. 

 

4.b: Mededelingen Raad van Bestuur 

• Stand van zaken corona: een aantal afdelingen is op kleurcode geel gezet. Dit 

betekent dat hier extra aandacht is voor mogelijke besmettingen. Meerdere 

medewerkers en 1 bewoner zijn positief getest op corona.  

Het mogelijk toenemen van het aantal besmettingen verplicht de organisatie 

te anticiperen op verdere uitval van medewerkers. Samenwerken over de 

muren van de eigen afdeling heen is de beste oplossing om verdere uitval 

beheersbaar te houden. Dat kan betekenen dat groepen bij elkaar geplaatst 

worden en dat in clusters gewerkt wordt. Medewerkers van verschillende 

afdelingen helpen elkaar. Op dit moment is de uitval van medewerkers nog 

wel op te vangen maar er zijn zorgen over de komende (carnaval) periode.  

• Landelijk zijn er nieuwe algemene voorwaarden vastgesteld. Voor nieuwe 

bewoners zijn deze voorwaarden direct van toepassing; de bestaande 



bewoners ontvangen een brief over de geactualiseerde voorwaarden. De CR 

gaat akkoord met deze aanpak. 

• Er is 1 nieuwe teamleider gevonden en 1 interne kandidaat wordt opgeleid. 

Voor de werving van nieuwe medewerkers is op 14 februari een speeddate 

georganiseerd. Van de 30 bezoekers overwegen een aantal de overstap naar 

SA. 

• Voor de medewerkers is een boekje over de nieuwbouw opgesteld. Dit boekje 

is de basis voor het gesprek met de bewoner. Sint Anna heeft zich aangemeld 

voor een promotieonderzoek via de Universiteit van Maastricht naar de 

verhuizing van bewoners in de verpleeghuiszorg. 

 
5. Adviesaanvragen 

5.a: visie Wonen en Welzijn. 

De CR heeft een aantal schriftelijk vragen gesteld n.a.v. de ontvangen visie Wonen 

en Welzijn. De bestuurder gaat in de toelichting op de visie in op deze vragen. 

• Verwachte afname van mantelzorgers: dit is een landelijk beeld dat vooral 

veroorzaakt wordt door het feit dat meer mensen werken. Daarmee neemt de 

bereidheid tot het verlenen van mantelzorg af. Omdat er steeds meer 

eenpersoons huishoudens zijn neemt de beschikbaarheid van mantelzorgers 

ook af. 

• Methodiek ‘Positieve gezondheid’ en verpleeghuiszorg: Positieve gezondheid 

is juist in de verpleeghuiszorg toepasbaar. Het uitgangspunt is dat een 

bewoner meer is dan zijn/haar ziekte. Het is belangrijk om te kunnen (blijven) 

leven zoals men gewend is. Voor een toekomstbestendige zorg is 

familieparticipatie essentieel.  

• Koken op de groep: medewerkers waren destijds niet tevreden over de 

resultaten. In de toekomst is beschikbaarheid van voldoende medewerkers 

een probleem dus dat vraagt ook een doordachte inzet van medewerkers. 

Een gedeelte van de bereiding van de maaltijd blijft wel op de huiskamer. 

Betrokkenheid van bewoners kan ook in andere zaken zitten zoals tafel 

dekken of afwassen. Voor familieleden is het mogelijk bij te springen of te 

koken voor een groep bewoners. 

• Anders kijken naar de zorg: de eisen en wensen van de bewoners zijn het 

vertrekpunt. Het zal enige tijd vragen voordat de cultuuromslag zoals 

opgeschreven in de visie dagelijkse praktijk is.  

• Informeren van familieleden: de familie wordt geïnformeerd over de nieuwe 

visie van Sint Anna. Op welke manier dat gaat gebeuren moet nog 

vastgesteld worden. 

• Functiemix: een integraal team bestaat uit meerdere functieniveaus. 

Medewerkers zijn niet alleen verantwoordelijk voor het eigen taakgebied maar 

goede zorg is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Voor iedere 

medewerker is het belangrijk de relatie aan te gaan met de bewoner.  

 

De CR is positief over de geformuleerde visie en stemt in met de nieuwe visie Wonen 

en Welzijn. 

 

 

 



6. Nieuwbouw 

De CR bespreekt de notitie stand van zaken nieuwbouw. De beschreven situatie is 

de stand van januari 2022. De oplevering is 2 weken vertraagd en wordt half juni in 

plaats van eind mei. 

Sint Anna wil rondom de verhuizing een inspiratiebijeenkomst plannen. Op 16 mei 

komt Teun Toebes, auteur van het boek VerpleegThuis, iets vertellen over 

verpleeghuiszorg nieuwe stijl. 

 

7. Rapportage Q4 2021 

De CR heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld n.a.v. de ontvangen rapportage. 

Ineke geeft een toelichting en gaat daarbij in op de door de CR gestelde vragen.  

 
8. Rondvraag en sluiting 

• Eén CR lid heeft enkele maanden voor Sint Anna gewerkt en de bestuurder 

vraagt naar haar ervaringen. Zij geeft aan dat er een groot verschil bestaat 

tussen de diverse afdelingen, vooral t.a.v. de omgang met bewoners. Bij 

sommige afdelingen wordt al gewerkt volgens de eerder besproken visie maar 

dit is zeker niet overal het geval. De bestuurder benadrukt dat dit wordt 

opgepakt in de coaching van medewerkers. 

 


