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Cliëntenraad GHZ - Jaarplan 2022 

 

De Cliëntenraad GHZ heeft besloten om in een jaarplan een koers uit te zetten die richting 

geeft aan de werkzaamheden van de cliëntenraad (CR) in 2022. Dit jaarplan sluit aan op het 

beleidsplan CR 2020-2023 en strategie van het GHZ. 

 

De CR wil betrokkenheid op het gebied van kwaliteit en wil vroegtijdig meedenken met 

besluiten die de patiënt raken. De CR zal plannen, besluiten en bijdragen steeds wegen vanuit 

de focus kwaliteit van zorg en perspectief van en voor de patiënt. 

 

Onderwerpen: 

 

Toekomstbestendige zorg: 

De CR zal dit jaar alle toekomstbestendige zorgplannen wegen op de kwaliteit van de zorg en 

het perspectief van en voor de patiënt.  

 

Ziekenhuisverplaatste zorg: 

De CR vindt het van belang is dat de patiënt op het juiste moment, op de juiste plek de juiste 

professional ziet. Bij de plannen bewaakt de CR het patiëntbelang.  

 

Patiëntparticipatie: 

Patiëntparticipatie houdt in dat de patiënt zelf invloed heeft op het zorgproces. De 

cliëntenraad is actief betrokken bij de activiteiten die hierop plaatsvinden. Zo neemt een lid 

van de CR deel aan de stuurgroep patiëntparticipatie. Een onderdeel van patiëntparticipatie is 

Samen Beslissen. Ook bij deze stuurgroep en projectgroep is een CR lid aangehaakt.  

 

De CR stelt dat mantelzorgbeleid binnen het GHZ belangrijk is voor zowel patiënt, 

mantelzorger en familie. De CR heeft door het indienen van dit initiatief een bijdrage 

geleverd voor de start van de ontwikkeling van mantelzorgparticipatie. De CR blijft 

betrokken bij dit initiatief.  

 

E-health en zorginovatie: 

De CR vindt het van groot belang dat er een patiëntenportaal wordt ontwikkeld en neemt dan 

ook zitting in de bijbehorende projectgroep. Verder wordt de ontwikkeling van een 

persoonlijke gezondheidsomgeving regelmatig geagendeerd door de CR.    

 

Contact met de achterban: 

De CR heeft ervaringen en wensen van cliënten nodig om het werk te kunnen doen. Dat lukt 

alleen als de CR regelmatig contact heeft met de achterban. Dit doet de CR door middel van 

patiëntcontact middels het cliëntenpanel en door deelname aan de open dag.  


