
 

Oktober 2022 

 
De navolgende onderwerpen zijn in het 3e kwartaal van 2022 besproken: 
 

 Voeding. Er is een nieuwe visie en strategie Gezonde Voeding bij de CR neergelegd. 
Basis hiervan is het aanbieden van gezonde voeding en ontmoedigen van ongezonde 
voeding. Doel is om dit 2025 vooruitlopend op landelijk beleid binnen het MMC in te 
voeren. De CR kon op basis van dit stuk nog geen advies geven maar vraagt aandacht 
voor patiënten in de laatste levensfase, met andere achtergronden en het zorgvuldig 
voeren van het gesprek over dit onderwerp. Niet iedere patiënt zal dit beleid met 
open armen ontvangen 

 Bezoektijden. Er ligt een voorstel om de bezoektijden per 1 oktober uit te breiden. 
Deze worden in principe van 11.00-21.00 uur. De Cr is zeer positief over dit voorstel 
en ondersteund dit. Wel vraagt zij om een tussentijdse evaluatie en om aandacht 
voor privacy voor de patiënten tijdens de zorgmomenten als er bezoek is. 

 Klachtenregelement. De CR heeft een positief advies gegeven over het nieuwe 
klachtenregelement. De punten waardoor wij eerdere niet akkoord gingen, zijn in het 
huidige regelement goed opgenomen. 

 Raad van Bestuur. Medio 2023 treedt een van de leden van de RvB terug. De CR is 
gevraagd om over de opvolging mee te denken. 

 Locatie Baarn. De CR is geïnformeerd over het voornemen van de RvB en gemeente 
om op deze locatie noodvoorzieningen voor 24 vluchtelingen te plaatsen. Wanneer 
dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk vanwege de omgevingsvergunning 

 Samenwerking UMCU. Er is een verkenning gaande betreffende samenwerking 
pathologie. Dit om de ontwikkelingen op dit vakgebied bij te kunnen houden wat 
zonder samenwerking steeds lastiger wordt. 

 Psychiatrische begeleiding. Met regelmaat zijn er gevallen van ongewenst gedrag bij 
patiënten, horende bij hun ziektebeeld. Bestaande afspraken werken niet altijd 
afdoende en zijn te belastend voor medewerkers en overige patiënten. De RvB heeft 
besloten om in een Mobiel Medisch Psychiatrie Team te investeren. Daarmee zijn er 
medewerkers oproepbaar die over goede kennis voor deze patiëntengroep 
beschikken en het team terplekke kunnen ondersteunen. Er is instemming voor één 
jaar gegeven en na een half jaar vindt er een tussen evaluatie plaats 
 


