Praat mee over de Thuiszorg: weet jij wat er
speelt bij de achterban?
Geplaatst op 2 maart 2020

LOC faciliteert cliëntenraden om met elkaar uit te wisselen. In de reeks Praat Mee over de thuiszorg nodigt LOCadviseur Klazien Teeuwissen je uit om met elkaar van gedachten te wisselen, ervaringen en inzichten te delen.
Over wat er anno 2020 nodig is om de taak van de cliëntenraad thuiszorg goed uit te voeren. Zo leren we van
elkaar en kunnen we tips met elkaar delen.
STELLING 3 – In de thuiszorg spelen altijd dezelfde onderwerpen

Een van de meest gehoorde klachten in de thuiszorg/wijkverpleging is dat de zorg niet op de
afgesproken tijd komt, er veel zorgverleners komen én dat cliënten alleen vanuit de eigen
situatie denken. Het zijn bekende onderwerpen, maar het is voor een cliëntenraad een
valkuil om aan te nemen dat het daarom geen zin heeft om energie te steken in het
achterhalen van informatie bij de achterban. Wees nieuwsgierig naar wat er precies speelt.
Voor een cliëntenraad is het belangrijk om feiten boven tafel te krijgen en te weten wat de
betekenis daarvan is.
Voorbeelden van vragen naar feiten:
Zijn er afspraken gemaakt met jou (de cliënt) met betrekking tot planning van de zorg? Zo ja, staan die
op papier, worden de afspraken geëvalueerd?
Hoe wordt jij (de cliënt) geïnformeerd over het wijzigen van tijdstip? Zowel op kort als lange termijn.

Voorbeelden van vragen naar de beleving of gevolgen.
Hoe is het voor jou wanneer je moet wachten op zorg? Wat doet dit met je? welk effect heeft dit op
je? (Sommige mensen worden daar bijvoorbeeld onrustig door, of kunnen dan niet op tijd naar hun
afspraken of het maakt hen niet uit.)
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Durf je zorgverleners aan te spreken op niet nakomen van afspraken? Zo nee, waarom niet? (Vind je
dat wellicht moeilijk omdat de zorgverleners het altijd druk hebben?)

Deze informatie helpt de cliëntenraad om een advies te onderbouwen of in gesprek te komen
met bestuurder of manager.
VRAAG:
Welke vraag zou jij willen stellen aan de achterban in de thuiszorg?

Praat ook mee en laat onder aan deze pagina je reactie achter.

Praat ook mee bij de eerdere stellingen in deze reeks over de thuiszorg:
#1: Praat mee! De AVG lijkt een grote blokkade voor contact met de achterban
#2: Praat mee! De PREM helpt om te weten wat er speelt in de organisatie

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Kwaliteit wijkverpleging, Klachten en geschillen
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