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1. Inleiding 

 
De Cliëntenraad Overbetuwe (hierna te noemen “de Cliëntenraad”), vallend onder Attent Zorg en 
Behandeling, vertegenwoordigt de cliënten binnen Tertzio in Elst en cliënten die thuis zorg ontvangen 
in de regio Overbetuwe. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze 
cliënten en geeft de gebiedsmanager gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de zorg 
raken.  
Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten.  
 
De Cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die voor de gezamenlijke cliënten van belang zijn, zoals 
het beleid op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening, huisregels, de resultaten van 
cliënttevredenheidsonderzoeken en beleid om welzijn te bevorderen. 
 

2. Samenstelling Cliëntenraad Overbetuwe in 2017 
 
Het instellingsbesluit van de Cliëntenraad Overbetuwe bepaalt dat de Cliëntenraad Overbetuwe uit 
maximaal zes personen bestaat: vijf leden en één voorzitter. De voorzitter is onafhankelijk en is 
extern geworven. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die in dienst is 
van Attent Zorg en Behandeling.  
 
Samenstelling Cliëntenraad Overbetuwe 
De leden vertegenwoordigen drie kiesgroepen:  
 

 twee leden voor kiesgroep A: cliënten (óf diens wettelijk vertegenwoordiger, partner óf 
verwanten in de 1e of 2e graad) van somatische afdelingen; 
 

 twee leden voor kiesgroep B: wettelijk vertegenwoordigers, partners óf verwanten in de 1e of 
2e graad van cliënten opgenomen op een psychogeriatrische afdeling 
 

 één lid voor kiesgroep C: cliënten óf diens wettelijk vertegenwoordiger, partner óf verwanten 
van cliënten die thuis wonen. 
 

 De leden van de Cliëntenraad zijn op persoonlijke titel lid van de Cliëntenraad.  
 
Onderstaand schema betreft de leden van de Cliëntenraad in 2017.  
 

 
Naam 
 

 
Namens kiesgroep / functie 
 

 
Erna Lintsen 

 
Kiesgroep A: somatische afdeling  

 
Ilona Jansen-Schonenberg 

 
Kiesgroep A: somatische afdeling en vicevoorzitter 

 
Loes de Valois Turk-Doeze Jager 

 
Kiesgroep B: psychogeriatrische afdeling 

 
Michelle Penraat (tot december 2017) 

 
Kiesgroep C: cliënten die thuis wonen 

 
Jan Harkema  

 
Onafhankelijk voorzitter  

 
 
Eind 2017 waren er twee vacatures, namelijk voor kiesgroep B (psychogeriatrische afdeling) en 
kiesgroep C (cliënten die thuis wonen).  
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3. Werkwijze Cliëntenraad Overbetuwe 
 
De Cliëntenraad heeft in 2017 vijf keer vergaderd. Vier keer waren één of meerdere managers bij de 
vergadering aanwezig.  
 
Bij de familieavonden en bewonerscontactoverleggen zijn afgevaardigden namens de Cliëntenraad 
aanwezig geweest. Desgewenst wordt dan ook vanuit de Cliëntenraad informatie verstrekt over zaken 
die in de Cliëntenraad zijn of worden besproken. 
Van deze overleggen ontvangt de Cliëntenraad de notulen, die besproken worden in de vergadering 
van de Cliëntenraad. 
 
De Cliëntenraad Overbetuwe werd in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Attent vertegenwoordigd 
door de voorzitter of vicevoorzitter. 
 

4. Besproken onderwerpen en bijeenkomsten/scholing Cliëntenraad 
Overbetuwe in 2017 

 
► Besproken onderwerpen 
 
Hieronder volgt een korte inventarisatie van de belangrijkste onderwerpen die in de Cliëntenraad in 
2017 zijn besproken: 
 

 plaatsing informatie over Cliëntenraad op website van Attent; 

 kennismaking en overleg met twee verpleegkundigen somatische en PG-afdeling; 

 inzet/taken vrijwilligers; 

 veiligheidsmaatregelen; 

 stand van zaken voeding;  

 kennismaking en overleg met specialist ouderengeneeskunde; 

 overleg met afvaardiging Rijn IJsselcollege over praktijkgericht leren in Tertzio; 

 kennismaking en overleg met nieuwe activiteitenbegeleider; 

 rapportages uit de CCR. 
 
► Bijeenkomsten en scholing 
 
Door de voorzitter en/of één of meerdere leden van de Cliëntenraad is deelgenomen aan 
onderstaande bijeenkomsten/scholing. 
 
Bijeenkomsten/werkgroepen: 

 bijeenkomst visitatie medische vakgroep Attent; 

 bijeenkomst met leden CCR, afgevaardigden namens cliënten van Attent Zorg Thuis (AZT) en 
directeur AZT en kortdurende zorg o.a. over contact leggen met cliënten AZT; 

 projectgroep Attent/Vilente aanbesteding voeding; 

 themabijeenkomsten kwaliteitsplan zorg- en inkoop en toekomst cliëntenraad; 

 deelname aan onderzoek gastvrijheid met sterren; 

 overleg binnen Tertzio over ontwikkelingen over betrekken van mantelzorg in dagelijkse gang van 
zaken en familieparticipatie; 

 congres Waardigheid en Trots; 

 werkgroep week van de zorg; 

 werkgroep periodiek infoblad Tertzio; 

 bijeenkomst met bestuur en directieteam Attent (samen met de andere cliëntenraden van Attent) 
over stand van zaken herontwikkeling Attent en Kwaliteitskader; 

 werkgroep cliëntenportaal. 
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Scholing 

 door de ambtelijk secretaris is een korte interne scholing gegeven over de volgende onderwerpen: 
organisatie Attent, rechten en plichten cliëntenraad volgend uit de Wet Medezeggenschap 
cliënten in de zorg (WMCZ), voorbeelden van adviezen en een korte vooruitblik op de nieuwe 
WMCZ. 
 

5. Uitgebrachte adviezen Cliëntenraad Overbetuwe in 2017 
 
De Cliëntenraad heeft in 2017 één (gevraagd) advies uitgebracht. Er zijn geen ongevraagde adviezen 
uitgebracht. Adviesaanvragen die geheel Attent aangaan, worden behandeld door de Centrale 
Cliëntenraad (CCR). 
 
De Cliëntenraad heeft in 2017 over onderstaand onderwerp advies uitgebracht: 

 pilot (uitbreiding) camerabewaking op Tertzio: de Cliëntenraad heeft positief geadviseerd over 
deze adviesaanvraag. 


