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Cliëntenraadvergadering 7 april 2016 
 
 
Aanwezig: mevrouw Van Tooren (voorzitter), mevrouw Van Iwaarden, de heer en 

mevrouw v.d. Waart, mevrouw Tromp, de heer Heshof,                      
mevrouw Timmer (verslag)  
 

Aanwezig: mevrouw Weiden 

 
 

1. Opening 
Mevr. Van Tooren opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

 
 

2. Ingekomen/uitgaande post/mail/klachten e.d. 
Ingekomen post: 
 
 Overlijden P. van der Hoeven 

Ter informatie. 
 

 Overlijden P. Vellinga 
Ter informatie. 
 

 Vertrek C. en M. Weulink 
Ter informatie.  
 

 Nieuwe bewoner F. Tahit 
Ter informatie. 
 

 Overlijden E. van Belzen 
Ter informatie.  

 
 Paasbrunch BEC 

Ter informatie.  
 

 Huren elektrische rolstoelfietsen op Walcheren 
Ter informatie. De benefietscommissie van KansPlus afdeling Zeelhand heeft een 
mail rondgestuurd om de huur rolstoelfietsen met elektrische ondersteuning  
onder de aandacht brengen. De flyer is naar alle woningen gestuurd.  

 
 

3. Goedkeuring notulen 25 februari 2016 
   

De notulen worden vastgesteld.  
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4. Welkom nieuwe regiodirecteur met voorstelronde 
De regiodirecteur en de leden van de CR stellen zich aan elkaar voor. Besproken 
wordt wat er van elkaar verwacht wordt.  

 
 

5. Brief ouders over voeding 
Bij de CR is een brief van ouders binnengekomen met de vraag of het toetje is 
inbegrepen in de maaltijd? Dit omdat er privégeld gebruikt is voor voeding. De RD 
geeft aan dat voedingsgeld geld voor de cliënten is. Er moet elke dag fruit zijn en 
elke dag een toetje tenzij ze proportioneel veel willen. 
De volgende vergadering wordt de voedingsaudit besproken.  

 
 

6. De buitenhuizen en hun bezetting bij b.v. ziekte en feestdagen 
Als een cliënt ziek is, zal er in overleg met de familie en de arts verantwoordelijke 
maatregelen genomen moeten worden.  
De RD maakt hierover een aparte afspraak met de fam. Van de Waart. Actie RD 

 
 

7. Psychofarmaca bij probleemgedrag 
Gesproken over dat in het verleden bij cliënten van Zuidwester veel psychofarmaca 
werd voorgeschreven. 
Bij de Prinsenstichting willen hulpverleners agressieve verstandelijk gehandicapten en 
dementerende ouderen minder bedwelmen met pillen.  

 Mevr. Van Iwaarden wil dit ook bespreekbaar maken voor haar verwant. Haar  
 standpunt wordt niet meegenomen in het zorgplan. Mogelijk vraagt ze een second  
 opinion aan.  
 
 

8. Overige punten 
De bewonersraad heeft aan de CR de vraag voorgelegd om de themabijeenkomsten  
op de vrijdagmiddag om 17.00 uur te houden.  
De CR zal aan de bewonersraad doorgeven dat dit niet mogelijk is. De 
themabijeenkomsten worden achter de CR vergadering gepland op 
donderdagmiddag.  
  

 
9. Rondvraag 

Mevr. Van de Waart legt de vraag aan de RD voor of hij misschien nog een dirigent 
weet voor de Bergmuzikanten? De RD vraagt dit na. 

 
 

10. Sluiting 
Mevrouw Van Tooren sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 
aanwezigheid en inbreng. 
 
De volgende vergadering is op 19 mei 2016. Mevr. Tromp is dan met vakantie.  


