
 

Van Cliëntenraad naar Patiëntenraad  

 

Vanuit de wettelijke adviespositie, maar meer nog gedreven vanuit het 
patiëntenperspectief, bevordert de Patiëntenraad de kwaliteit van de dienstverlening van 
het Deventer Ziekenhuis. Naast structurele onderwerpen let de Patiëntenraad in het 
bijzonder op de kwaliteit die voor de patiëntbeleving en –welzijn belangrijk is.  

De Patiëntenraad van het Deventer Ziekenhuis is aangesloten bij de koepelorganisatie 
Zorgbelang Overijssel. Naast de bevoegdheden vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ 2018) en het enquêterecht, zijn er afspraken met de Raad van Bestuur 
over een actieve medezeggenschapsrol. De Patiëntenraad krijgt, door in overleg te gaan met o.a. 
het (bedrijfskundig) management en medewerkers van stafafdelingen, zicht op de invulling van 
patiëntenbelangen in de dagelijkse praktijk binnen het ziekenhuis. De invoering van de WMCZ 
2018 vraagt om een meer actievere rol van de Patiëntenraad ten aanzien van het onderwerp 
patiënten participatie. In het werkplan van de raad 2021 – 2022 dat is gedeeld met de Raad van 
Bestuur en andere gremia is dit nader toegelicht.  
 
De Patiëntenraad adviseert vanuit het patiëntenperspectief de Raad van Bestuur over de brede 
basiszorg in het adherentiegebied van het Deventer Ziekenhuis. De uit de regio afkomstige leden 
leveren op basis van hun kennis, ervaring en onafhankelijke positie een professionele bijdrage 
aan de kwaliteit van de DZ-dienstverlening. Het ziekenhuis stelt budget, faciliteiten en een 
ambtelijk secretaris ter beschikking. Het DZ heeft geen commissie van vertrouwenslieden 
ingesteld, maar kan een beroep doen op een landelijke commissie. 

De raad bestond in 2021, conform het reglement, uit 7 leden.  

De naam van de raad is in 2021, met goedkeuring van de RvB, gewijzigd van Cliëntenraad naar 
Patiëntenraad. Een reden hiervoor is dat het woord ‘patiënt’ beter aansluit in de relatie tussen 
een behandelaar en een zorgvragende. Daarnaast sluit de naam beter aan bij landelijke 
benamingen. 
 

Vergaderingen Patiëntenraad - gespreksonderwerpen en adviesvragen  

De Patiëntenraad heeft in 2021 dertien keer regulier vergaderd (in 2020 zeven keer). Enkele 
vergaderingen vonden fysiek plaats, enkele digitaal. Het aantal overlegvergaderingen met de 
RvB bleef in 2021 gelijk ten opzichte van 2020 (vijf keer). Gespreksonderwerpen met de Raad 
van Bestuur waren onder meer: 

 

 Stand van zaken Covid-19 in het Deventer Ziekenhuis; de actuele situatie en de 
consequenties voor de zorg; 

 De voortgangsrapportages en de kwaliteitsrapportage 2021, waaronder de toelichting op de 
klachten en claims; 

 De bedrijfsvoering; 

 De aangepaste statuten DZ; 

 Het werkplan 2021-2022 van de PR; 

 De stand van zaken m.b.t. patiënten participatie; 

 De bouw van het Centrum voor Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (CRN) en de 
oprichting van een borstcentrum; 

 De pilot digitaal afspraken maken; 

 De uitbreiding poliruimte oogheelkunde; 

 De digitaliseringsagenda ‘Nieuwe netwerkzorg voor Salland’; 

 De oprichting/inrichting van een Hart Vaat Centrum; 

 De toelichting op de managementinformatie vanuit patiëntperspectief;  

 Het project horeca- en patiëntvoeding (wijziging van leverancier); 

 De toegankelijkheid van de beweegtuin; 



 Het opt-in-beleid; 

 Revalidatie en chronische pijn; 

 De nieuwe medezeggenschapsregeling WMCZ 2018 en de vertaling naar een nieuw 
reglement CR/DZ en een nieuw Huishoudelijk Reglement; 

 De strategievorming (aanpassing/aanscherping van de huidige strategie op onderdelen); 

 Het opleidingsplan DZ 2021; 

 De evaluatie geboortezorg Salland; 

 De stand van zaken verloskunde in de regio; 

 De status van het Regionaal Oncologisch Netwerk (een samenwerkingsverband met de Gelre 
ziekenhuizen en Isala klinieken); 

 De toegang van de PR-leden op het intranet van DZ; 

 De herbenoeming van een lid PR; 

 De beleidskaderbrief 2022; 

 De naamvoering van Cliëntenraad naar Patiëntenraad. 
 
 

De Patiëntenraad heeft op de volgende adviesvragen van de Raad van Bestuur positief 
geadviseerd: 

 Jaarrekening 2020; 

 Begroting 2022; 

 De benoeming van een lid Raad van Toezicht. 
 
De Patiëntenraad heeft in 2021 geen ongevraagde adviezen uitgebracht aan de Raad van 
Bestuur. Wel heeft de raad de RvB verzocht een toelichting te verstrekken op enkele 
onderwerpen: waaronder de afschaffing van de coronacoach, de moeilijk verwijderbare gegevens 
in HiX, het inzichtelijk maken van de wachttijd voor de patiënten op iedere poli en het 
opleidingsplan 2021. 
 
In 2021 heeft de Patiëntenraad één keer een overleg gehad met de bijna voltallige Raad van 
Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur (t.o.v. 2020 waarin geen overleg plaatsvond). 
Gespreksonderwerpen waren o.a. het werkplan van de Patiëntenraad, de digitaliseringsagenda, 
de naamsvoering van de raad en hoe de raad vanuit de WMCZ 2018-gedachte feeling met de 
achterban kan of zou kunnen krijgen. 
 
Een delegatie van de Patiëntenraad heeft één keer gesproken met de voorzitter van het 
Gemeenschappelijk Bestuur van de Medische Staf (GBMS). (In 2020 vond geen overleg plaats). 
Dit gesprek stond onder andere in het teken van de nieuwe regeling CR/RvB en de 
verantwoording van het MSB (Medisch Specialistisch Bedrijf). In de regeling is opgenomen dat 
een delegatie van het MSB minimaal één keer per jaar aanwezig is in het overleg met de Raad 
van Bestuur en Patiëntenraad. Hieraan wordt in 2022 vervolg gegeven. 

 
Een delegatie van de raad heeft een gesprek gehad met het bestuur van de ondernemingsraad. 
Gespreksonderwerpen waren onder andere de stemronde OR, de werving van een nieuwe 
voorzitter van de OR en de toegankelijkheid van de beweegtuin. 
 
De voltallige raad heeft een gesprek gehad met een delegatie van het bestuur van de 
verpleegkundige adviesraad (VAR) en de Chief Nursing Officer (CNO). Teruggeblikt werd op de 
Covid-periode en hoe de VAR deze periode ervaren heeft. Daarnaast werd gesproken over hoe 
de VAR zich wil professionaliseren, waaronder bijvoorbeeld de invoering van excellente zorg.  
Het onderscheid tussen VAR en CNO kwam aan de orde en ook het thema ‘levensbeslissingen 
bij patiënten met uiteenlopende geloofsovertuigingen’. 
 
Een delegatie van de raad heeft een gesprek gehad met de commissie ethiek, waarbij samen 
gekeken is naar onderwerpen die in het komende beleidsplan van de commissie ethiek 
opgenomen zouden kunnen worden. Ook hier kwam bovengenoemd thema aan de orde. Over dit 



thema heeft tevens een moreel beraad plaatsgevonden, waarbij een lid van de Patiëntenraad 
betrokken is geweest. 
 
De raad heeft in nauw contact met de afdeling communicatie gewerkt aan haar eigen 
zichtbaarheid en verwacht in 2022 via een laagdrempelige vorm patiënten te informeren en uit te 
nodigen en desgewenst contact met de raad op te nemen. 

De raad is daarnaast in nauw contact met de afdelingsmanager van het Facilitair Bedrijf 
betrokken geweest bij de vernieuwing van de horeca en de patiëntenvoeding, waarbij de raad 
niet alleen vanaf de voorkant betrokken werd, maar ook eigen vragen kon stellen en 
onderwerpen in kon brengen. Dit project wordt periodiek geëvalueerd, tezamen met de 
Patiëntenraad. 
 
Periodiek vonden gesprekken plaats met managers, maar ook met medewerkers uit het Deventer 
Ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld managers en medewerkers van Kwaliteit & Veiligheid, het Facilitair 
Bedrijf, Financiën Control & Informatie en ICT. In 2021 hebben geen werkbezoeken 
plaatsgevonden. Deze staan voor 2022 weer op de agenda, waaronder het bezoek aan het 
nieuwe CRN/borstcentrum.  

Zorg en aandacht van de Patiëntenraad blijft in 2022 onverminderd uitgaan naar het verder 
vormgeven van patiëntenparticipatie in de breedste zin van het woord.  

 


