Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland
“Als het getij verandert moet men de bakens verzetten”
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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Cliëntenraad van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (verder omschreven als het DZS).
Het afgelopen jaar heeft de cliëntenraad (verder omschreven als CR) zich veel bezig gehouden met het bepalen waar de CR haar
bevoegdheden lagen ten aanzien van het bekostigingssysteem. De onderhandelingen met UVIT en het DZS verliepen stroef.
Doordat de CR uitgebreid door de directeur en het Managementteam van het DZS werd geïnformeerd kon de CR moeilijk bepalen waar
ze zich wel of niet hard voor konden maken. Verder in dit jaarverslag zal hier wat uitgebreider op ingegaan worden. Tevens is de CR zich
aan het beraden hoe de doelgroep te benaderen is.
De samenstelling van de CR is in de loop van 2011 gewijzigd. Ben Bloemendaal heeft zich teruggetrokken na jaren van inzet getoond te
hebben. Hij gaat zich de komende tijd op een promotie richten. Wij wensen hem hierbij veel succes toe. De heer Jan Burger heeft hem
opgevolgd.
Mocht u na het lezen van dit jaarverslag behoefte hebben om te reageren dan kan dat uiteraard.
u kunt ons bereiken via het secretariaat van het DZS. De CR is ook rechtstreeks bereikbaar via het mailadres:
cliëntenraad@diabetes-zorg.nl.
De CR kan niet gezien worden als een instantie waar men terecht kan met klachten betreffende problemen tot de behandeling.
Het DZS beschikt over een klachtenreglement. In een brochure kan men hierover alles lezen.
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Op deze foto van links naar rechts: Ab Stoffers, Rudy Saddal, Hans de Heij, Piet Brans, Jan Schrik, Ben Bloemendaal (geen lid meer vanaf sept. 2011) en Jan van Doorn.
Jan Burger ontbreekt op deze foto (lid per augustus 2011).

2. Cliëntenraad
Sinds februari 2007 is de CR werkzaam. De CR is belast met de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van
het DZS. De belangrijkste taken zoals geformuleerd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zijn:
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Directie en het Management van hetDZS ten aanzien van al die beleidsaangelegenheden die direct de zorg van de cliënten aangaan.
- Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid van het DZS en het signaleren van behoeften van cliënten.
- Voeling houden met de doelgroep van het DZS.
De CR bestaat uit 7 personen, die allen cliënt/patiënt zijn van het DZS. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.
Er wordt minstens 4 keer per jaar vergaderd of zoveel vaker als nodig is. Daarnaast is er overleg met Directie en Managementteam.
De leden zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie, die zij als lid van de CR vernemen waarvan zij het vertrouwelijke karakter
kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden.
Om de CR meer gezicht te geven is er een foto van de CR gemaakt en op diverse DZS-locaties opgehangen.
Op 31 december 2011 was de samenstelling als volgt:
- de heer Piet Brans, voorzitter
- de heer Ab Stoffers, secretaris en vicevoorzitter
- de heer Rudy Saddal, penningmeester
- de heer Hans de Heij, lid, tevens lid van de klachtencommissie DZS
- de heer Jan Schrik, lid
- de heer Jan van Doorn, lid en plaatsvervangend lid van de klachtencommissie DZS
- de heer Jan Burger, lid
De CR heeft een vaste secretaresse, mevrouw Mariska Haverbusch, die vanuit het secretariaat van het DZS, ondersteuning biedt.
De CR is daar zeer content mee.
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3. Bevoegdheden van de Cliëntenraad
De CR behartigt de gemeenschappelijk belangen van de cliënten/patiënten van het DZS.
De CR beschikt daarvoor over de volgende bevoegdheden.
De CR heeft het recht ADVIES uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat het DZS betreft als het gaat over:
- Een wijziging van de doelstelling of de grondslag.
- Het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling.
- De gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of een ingrijpende verbouwing.
- Een belangrijke wijziging in de organisatie.
- Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden.
- Het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van de arbeid in de instelling.
- De begroting en de jaarrekening.
- Het algemene beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van de zorgverlening aan cliënten.
De Cliëntenraad heeft een VERZWAARD adviesrecht als het gaat om:
- Algemeen beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid.
- De systematische bewaking van, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg.
- De vaststelling of wijziging van een regeling inzake behandeling van klachten van cliënten het aanwijzen van personen die belast
worden met de behandeling van klachten van cliënten.
Verzwaard adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder geen besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de Cliëntenraad.
Wil de zorgaanbieder dit toch, dan moet het voorgenomen besluit worden voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden,
die nagaat of de zorgaanbieder bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft kunnen komen.
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4. Activiteiten in 2011
De CR heeft in het jaar 2011 7 keer vergaderd over een breed scala van onderwerpen. Daarnaast werd 4 keer vergaderd samen met de
Directie en het Managementteam.
In vergaderingen van Cliëntenraad met Directie en Managementteam kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
- De doelstellingen van het DZS die vooral betrekking hebben op het dienstenpakket.
- De ontwikkeling van de Patiëntenpopulatie in West-Friesland.
- De beleidsvoornemens in 2012 en de bespreking van het Jaarplan 2012 van het DZS.
- De ontwikkelingen in de financiering en onderhandelingen met verzekeraar UVIT.
Ten aanzien van dit laatste punt het volgende. Gezien de integrale bekostiging en de reductie van de AWBZ-vergoeding kwam de positie
van het DZS in gevaar. Er moest flink gekort gaan worden op de begroting. De onderhandelingen tussen UVIT en het DZS over een bekostigingsovereenkomst verliepen moeizaam. Aanvankelijk heeft de CR zich laten meeslepen door de flinke bezuinigingen (€ 450.000,--)
door zich hard op te stellen naar UVIT. Gelukkig kreeg de CR op tijd in de gaten dat de positie van het CR vooral gericht moet zijn op het
bewaken van kwaliteit van zorg aan de diabetespatiënten.
In de Cliëntenraad kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Depressie en reactie op depressie.
Op voorstel van de CR zou er in 2011 een werkgroep starten om met aanbevelingen te komen voor een standaard methode voor
detectie en behandeling van stemmingsstoornissen. Daarnaast wordt door het DZS onderzocht of zij kunnen participeren in een internet
intervisie voor depressieve mensen met diabetes.
- Metformine en tekort aan B12.
Zie bij ongevraagd advies.
- Diabetes en Tandvleesontsteking.
Zie bij ongevraagd advies.
- Aanpassing Reglement Cliëntenraad en huishoudelijk Reglement DZS.
De CR heeft voorstellen gedaan ten aanzien van plaats cliëntenraad, bevoegdheden en werkafspraken met als doel een betere samen
werking met Directie en management en CR. Het wachten is op de goedkeuring.
- De invloed van diabetes op seksualiteit.
Op voorstel van de CR is er een pilot gestart. Het onderzoek wordt gedaan door het VUmc en in 2012 zullen de resultaten van het
onderzoek bekend gemaakt worden.
- Kandidaat Raad van Toezicht.
Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is het mogelijk dat de CR een patiëntenvertegenwoordiger levert.
De CR heeft hiervoor een verzoek ingediend en een kandidaat voorgedragen, namelijk Jan Schrik.
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5. Adviezen
Na een mondelinge toelichting door Directie en Managementteam van het DZS heeft de Cliëntenraad haar positief
advies uitgebracht over:
- het jaarverslag en de jaarrekening 2010 van het DZS.
- maatschappelijk jaarverslag 2010 van het DZS.
Gevraagde Adviezen door Directie en Managementteam:
Door de Directie en het Managementteam zijn in het jaar 2011 geen adviezen gevraagd.
Ongevraagde Adviezen aan Directie en Managementteam:
De volgende ongevraagde adviezen zijn door de CR uitgebracht:
- Uit onderzoek is gebleken dat bij langdurig gebruik van metformine een tekort aan vitamine B12 kan ontstaan.
De Directie/het Managementteam is op grond hiervan verzocht om bij de jaarlijkse controle het B12 niveau te meten. Aan de hand van
de uitslag zal advies gegeven worden over eventuele periodieke vaccinatie van B12. De Directie heeft laten weten het protocol
aangepast te hebben. De diëtist zal dit in haar gesprekken met diabetespatiënten meenemen.
- De Directie/het Managementteam is gevraagd tandartsen nogmaals aan te schrijven en hen te informeren over diabetespatiënten die
specifieke DM II gebitsproblemen hebben. De Directie/het management gaf aan dat de diabetesverpleegkundige aandacht besteed
aan eventuele klachten met betrekking tot tandvleesontsteking bij de jaarlijkse controle. Daarnaast gaf de voorzitter van de Nederlandse
Maatschappij tot Bevordering de Tandheelkunde aan dat: “tandartsen en huisartsen beter moeten samenwerken om deze
gebitsproblemen eerder te signaleren”.
- De Directie/het Managementteam is gevraagd een nadere analyse te doen bij de DZS data ten aanzien van onderzoeksresultaten
waaruit bleek dat deelnemers van 50 jaar en ouder met een langdurig laag HbA1c van 7,5% de kleinste kans hadden te overlijden.
De Directie/het Managementteam gaf aan dat uit het eigen datasysteem geen relaties zijn te leggen.
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6. De Financiële verantwoording
Voor het begrotingsjaar 2011 heeft de CR geen eigen begroting opgesteld. Het DZS heeft wel voor 2011 een algemeen budget ten
behoeve van activiteiten van de CR van € 10.000,-- ter beschikking gesteld. In bijlage 1 is een overzicht van de kosten van activiteiten
van de CR opgenomen.

7. Plannen 2012
In 2012 zal het DZS weer geconfronteerd worden met bezuinigingen. De CR zal zich wederom hard maken dat de kwaliteit van de te
leveren zorg gewaarborgd blijft. In 2011 zijn een tweetal projecten gestart waarvan de resultaten in 2012 bekend worden gemaakt.
Deze projecten waren:
- standaard methode voor detectie en behandeling van stemmingstoornissen.
- resultaten van het onderzoek de invloed van diabetes op seksualiteit.
Verder gaat er een mogelijke uitbreiding bij het DZS plaatsvinden van de te behandelen diabetes type 1 patiënten. De CR heeft hier ook
een taak in om te bewaken dat de zorg gewaarborgd blijft. Ook worden er waarschijnlijk in 2012 nieuwe locaties geopend en zal er
misschien een avondspreekuur komen. De CR wacht de adviesaanvragen van de Directie/het management af.
Komend jaar wil de CR zijn deskundigheid vergroten door middel van training, studiebijeenkomsten en symposia. Het opstellen van het
werkplan en begroting 2012 staan ook voor volgend jaar weer op de agenda.

8. Nawoord
Is men door het lezen van het jaarverslag enthousiast geworden dan is er nog meer informatie te vinden op de website:
www.diabetes-zorg.nl
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Bijlage 1
Betreft: verantwoording budget 2011 CR
Datum: 4 januari 2012
De cliëntenraad had voor 2011 een budget tot haar beschikking van € 10.000,--.
De CR heeft begroot:
-

De vergoedingen van de leden.
Kosten deskundigheidsbevordering.
Samenwerking/teambuilding.
Kosten externe deskundigheid.
Post onvoorzien.
Twee posten: deskundigheidsbevordering en externe deskundigheid is de cliëntenraad niet aan toe gekomen.
In bijgaand overzicht blijkt wat de andere uitgaven/bestedingen zijn geweest. Er blijft een niet besteed bedrag over van € 4.242,16.
Hiervan moet nog de vergoeding 4e kwartaal aan de leden in mindering komen.

Alle uitbetalingen en verrekeningen zijn via de boekhouding van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland gelopen.
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www.diabetes-zorg.nl

