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KORT VERSLAG VERGADERING CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN 17 februari 2014  
 
Omdat er teveel onderwerpen waren om te bespreken in de vergadering van 27 januari jl., is 
besloten een extra CCR- vergadering rondom een drietal onderwerpen, die het Expertise 
Centrum Zuidwester (ECZ) raken, in te lassen. Die vergadering vond plaats op 17 februari 
2014. 
 
De voorzitter begon met enkele mededelingen en wel m.b.t.:   

 Cliëntvertegenwoordiging  
Al enkele jaren staat bij Zuidwester de problematiek van de cliëntvertegenwoordiging  op de 
agenda. Daar is ook de CCR al enkele malen over gesproken. Er is bij Zuidwester een grote 
groep cliënten, die niet wilsbekwaam zijn, waarvoor die vertegenwoordiging niet goed is 
geregeld. In een overleg van de voorzitter en vertegenwoordigers van Zuidwester is nog 
eens nagegaan wat de wettelijke regels van de huidige en toekomstige wetgeving zijn op dit 
gebied. Het gaat dan om de WGBO, de BOPZ, het besluit zorgplanbespreking, het 
wetsontwerp Zorg en Dwang en het wetsontwerp Cliëntenrechten Zorg. 
De wetgever onderkent daarin m.b.t. de vertegenwoordiger de volgende rangorde: 

1.    De wettelijk vertegenwoordiger, d.w.z. een curator, mentor of bewindvoerder.  

  - De curator behartigt de financiële en andere belangen van de onder curatele 
gestelde. De curandus is handelingsonbekwaam. 

  - De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en 
begeleiding van de betrokkene. 
 - De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van betrokkene. 

2.    Als er geen wettelijk vertegenwoordiger is: de persoon die daartoe door de cliënt 

schriftelijk is gemachtigd om in zijn plaats te treden.  
3.    Als er geen wettelijk vertegenwoordiger is of geen gemachtigde: de echtgenoot, de 

geregistreerde partner of andere levensgezel.  
4.    Als deze ontbreekt of niet wenst op te treden: een ouder, kind, broer of zus van de 

cliënt.  
Als ook deze laatste ontbreekt of niet wenst op te treden, zal de zorginstelling moeten 
vragen aan het O.M. een wettelijke vertegenwoordiger aan te stellen. 
 
Let op! De in de onderdelen 2 t/m 4 genoemde personen kunnen de cliënt alleen 
vertegenwoordigen op het niet- financiële vlak. Voor de financiële belangenbehartiging kent 
de wet dus alleen de curator en de bewindvoerder.  
 
In verband met een grotere rechtszekerheid wil Zuidwester de cliënt, die zijn eigen belangen 
niet kan behartigen, samen met zijn netwerk, stimuleren om een wettelijk 
vertegenwoordiger aan te laten stellen via de rechter. De CCR staat achter dat streven. Maar 
zolang dit niet is gebeurd, zal Zuidwester voor deze groep cliënten de andere vormen ook 
goed regelen. Dat kan d.m.v. het opnemen van een machtigingsverklaring of een 
vertegenwoordigerverklaring in het zorgplan. 
 
Getracht zal worden voor de huidige cliënten, waarvoor de vertegenwoordiging niet goed is 
geregeld, een en ander mee te nemen in de zorgplancyclus.  
 

 Panel samen leven 
Zoals eerder is meegedeeld, heeft Zuidwester op verzoek van het NIVEL bes;loten mee te 
doen aan het Panel Samen Leven. Dit Panel onderzoekt op verzoek van VWS de ervaringen 
van  mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers met het 
deelnemen aan de samenleving. Daarvoor ondervraagt het Panel mensen met een 
verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers. Die groep wordt regelmatig gewisseld. 
Op verzoek van het Panel zal Zuidwester zich inspannen om een dertigtal van haar cliënten 
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mee te laten doen. Het gaat daarbij om mensen met een lichte of matige verstandelijke 
beperking die ouder zijn dan 18 jaar. Door de contactpersoon bij Zuidwester wordt met de 
regiodirecteuren overlegd welke cliënten daarvoor gevraagd zouden kunnen worden. Deze 
cliënten worden vervolgens benaderd met de vraag of zij mee willen doen, uiteraard op basis 
van vrijwilligheid. Vervolgens worden ook hun cliëntvertegenwoordigers gevraagd. 

 
Na de mededelingen kwamen de onderwerpen aan de orde waarvoor de vergadering was 
uitgeschreven. 
 

 Hoe verder met bewegings- en muziekagogie 
Allereerst was dat het onderwerp over de bewegings- en muziekagogie. 
Aanleiding daarvoor was o.m. een klacht van een ouder dat de muziekagogie voor zijn zoon 
was gestopt. 
De directeur van het Expertisecentrum Zuidwester(ECZ) gaf aan dat de problemen met 
bewegings- en muziekagogie hun oorzaak vinden in de vergoedingensystematiek van de 
overheid. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen therapie en agogie. Therapie is gericht 
op behandeling met de bedoeling dat het eindig is. Als zodanig maakt het hebben van 
therapie ook onderdeel uit van het AWBZ- budget voor behandelen. De agogie is een 
specialisme dat gericht is op het bereiken van doelen en het aanleren van competenties en 
vaardigheden. De agogie, die vaak in het verlengde ligt van de therapie maakt jammer 
genoeg geen onderdeel uit van het behandelbudget van de cliënt en dat aan het ECZ wordt 
toegewezen.  
Hoewel het ECZ de agogie van groot belang vindt voor de cliënt zal om daar gebruik van te 
kunnen blijven maken, gezocht moeten worden naar een andere manier van financieren, 
bijv. vanuit de dagbesteding en/ of een eigen bijdrage van de cliënten. De agogie moet 
volgens het ECZ een plaats gaan krijgen binnen het gewone leven van de cliënt (dus bij 
wonen en/of dagbesteding) waarbij de agogen van ECZ aanjagers kunnen zijn. Op die 
manier is er sprake van een win-win situatie. De cliënten blijven bewegins- en muziekagogie 
krijgen en het ECZ behoudt de hoognodige expertise. Binnenkort hoopt het ECZ een en 
ander te bespreken in de MT- vergadering. 
De CCR, die de agogie erg belangrijk vindt,  zal het onderwerp op zijn actielijst zetten om de 
ontwikkelingen goed te kunnen blijven volgen. 
 

 Stand van zaken “meer bewegen” 
Al eerder is binnen de CCR gesproken over het project “meer bewegen”. Dat project ligt in 
het verlengde van het vorige onderwerp en is erg belangrijk omdat de Zuidwestercliënten in 
het algemeen te weinig bewegen. Door het ECZ is een enquête gehouden onder de cliënten 
met de vraag een drietal bewegingsvormen aan te geven waar zij behoefte aan hebben. Dat 
heeft geleid tot een flinke lijst. Het ECZ is vervolgens met deze uitkomsten aan het werk 
gegaan. Inmiddels is al aan een aantal vragen uitvoering gegeven en dat aantal neemt 
gelukkig nog steeds toe. Nu wordt o.m. gewerkt aan een klimmuur bij de regio ZHz. Verder 
zijn er dank zij het ZON!project 12 zgn. beweeg- en muziektassen aangeschaft. Met de 
inhoud van die tassen kan binnen woningen en/ of dagbestedinggroepen aan beweging of 
aan muziek maken worden gedaan. Bewegingsconsulenten gaan na waar en voor wie 
behoefte is aan het werken met de inhoud van de tassen. Die inhoud is afgestemd op de 
doelgroep.  
Uit de enquête komt naar voren dat zwemmen met stip op de eerste plaats staat. Maar niet 
in iedere regio is er een zwembad. Daarom wordt er wel tijd gehuurd bij reguliere 
zwembaden. Maar de kosten van het zwemmen zijn hoog, ook m.b.t. zwemmen in wel 
aanwezige zwambaden. Ook met die problematiek is het ECD, dat het zwemmen graag wil 
handhaven, bezig. 
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Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken, zeker als er geen aangepast zwembad is, naar de 
mogelijkheid van aanschaf van zgn. snoezelbaden. Binnen de regio Zeeland is zo’n bad al in 
gebruik. 
 

 Ondersteuningslijnen 
Het ECZ gaf vervolgens een toelichting op het onderwerp ondersteuningslijnen. 
Aangegeven werd dat de behandeldienst af wil van het containerbegrip zoals dat nu bestaat 
voor de doelgroepen binnen de gehandicaptenzorg. In plaats van nu bekende indeling van 
VG (verstandelijk gehandicapt), EMB/MCG (ernstig meervoudig beperkt/ meervoudig 
complex gehandicapt), LVG (licht verstandelijk gehandicapt) en SG(E)LVG (sterk 
gedragsgestoord ernstig/ licht verstandelijk gehandicapt, wil men een keuze voor andere 
doelgroepen. Die doelgroepen moeten meer gericht zijn op de vragen van de cliënt. Daarbij 
zouden dan vijf groepen kunnen ontstaan met als hoofdthema: 
“verantwoordelijkheid”, “zelf doen”, “goed verzorgd”, “betekenisvol gedrag” en “op mezelf”. 
Uitgangspunt bij dit alles is de bejegening van de cliënt. 
Het zal nog wel even duren voor dat de nieuwe indeling binnen Zuidwester gemeengoed is. 
Op dit moment staat de theorie op papier en wordt nog nagegaan wat nu precies de 
voorwaarden moeten zijn voor de indeling en welke methodieken daarbij gebruikt zouden 
kunnen worden. Ook wordt nagegaan wat de medewerkers dan nodig hebben. Zo wordt er 
inmiddels al gekeken naar scholingsprogramma’s. Ook moet worden nagedacht over de 
consequenties en zal daarop geïnvesteerd moeten worden. 
Volgens het ECZ zal het gebruik van de nieuwe ondersteuningslijnen overigens niet leiden tot 
meer kosten voor Zuidwester, maar kan het zelfs leiden tot kostenbesparing.  
 
Tot zover.  
Aad van Vliet 
 
  
 
 
 
 
 


