
  
Zaken waar de leden van de CR de afgelopen maand mee bezig zijn geweest 

Naar verwachting wordt in de loop van 2020 de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

(WMCZ2018) ingevoerd. De WMCZ 2018 schrijft voor dat de CR de cliënten en de 

cliëntvertegenwoordigers moet informeren over haar werkzaamheden. Dit wil de CR onder meer doen 

door een vaste nieuwe rubriek in deze Nieuwsbrief Perspectief op te nemen. Daarin zullen zaken 

aangestipt worden waar de leden in de achterliggende 4 weken mee bezig zijn geweest. Het overzicht 

zal niet uitputtend zijn en mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan kunnen die via de mail 

(cr@novadic-kentron.nl) gesteld worden.  

Invoering Wet verplichte GGZ en de daaruit volgende wijziging werkzaamheden PVP.  

Zoals mogelijk bekend zal per 1 januari 2020 de Wet verplichte GGZ in werking treden. Deze wet is 

een van de opvolgers van Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen en regelt de 

rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. De komst van deze Wet 

heeft ook gevolgen voor het werk van de PVP. De CR heeft van de stichting PVP een overzicht van 

deze veranderingen ontvangen (zie ook elders in deze nieuwsbrief). De opmerkelijkste is wel dat de 

PVP in eerste aanleg geen ondersteuning meer biedt aan de reguliere ambulante cliënten. In 

voorkomende gevallen willen zij deze cliënten wel nog doorverwijzen naar de juiste functionaris of 

instantie. Tevens is aangegeven dat in het eerste jaar na invoering van de Wvggz de mogelijkheid 

bestaat dat de vaste PVP-en in een regio ondersteund worden door een zogenaamde vliegende kiep 

die met name zal ondersteunen bij de nieuwe taken van de PVP.  

 

Klachtenregeling 

De CR heeft eerder ter advisering een aan aangepaste klachtenregeling ontvangen. Met name de 

invoering van de Wvggz lijkt het nodig te maken dat op deze regeling een aantal wijzigingen worden 

doorgevoerd. Een optie is in ieder geval het opstellen van een aparte klachtenregeling voor Wvggz-

cliënten.  

Functionaris gegevensbescherming 

Na de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) werd het voor een 

aantal organisaties verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen die onder andere 

moet toezien op de verzameling, verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens. De CR heeft in 

haar vergadering van 21 oktober kennis gemaakt met de functionaris gegevensbescherming binnen 

NK, Geert Oploo. Met hem is onder meer gesproken over het datalek dat rond die tijd in Eindhoven 

werd geconstateerd. Dit maakte duidelijk dat nog niet alle medewerkers zich volledig bewust zijn van 

de werking van de AVG en wat dat voor het eigen handelen voor gevolgen heeft. Daarnaast is het 

duidelijk dat binnen Europa nog gezocht wordt naar wat binnen de kaders van de AVG wel en niet 

mag onder meer in de relatie met gemeenten en samenwerkingspartners.  

Vervolggesprek teamleiders kliniek Vught 

Begin november is opnieuw gesproken met de teamleiders van de kliniek in Vught over de 

afdelingsbezoeken die de CR wil afleggen. Daarbij is ook gesproken over een mogelijke 

samenwerking met de medewerkers van het Herstelpunt. Het moet dan in ieder geval wel duidelijk 

gemaakt worden wat de taak van het Herstelpunt en wat van de CR is. Ook is gesproken over de 

betrokkenheid van de teamrolhouders cliënt op de diverse afdelingen hierbij. Zij zouden nu meer 

toegerust zijn op hun taak dan eerder dit jaar toen de CR pogingen heeft ondernomen met hen in 

gesprek te komen.  
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Vergaderingen  

Sinds het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief Perspectief heeft de CR 3x vergaderd. Eenmaal in 

aanwezigheid van de Raad van Bestuur en 2x onderling. Tijdens het overleg met de Raad van 

Bestuur is onder meer gesproken over de invulling van de rol van de klachtenfunctionaris, de 

ontwikkelingen binnen Herstelondersteunende Zorg, de verhuizing van de Jeugdkliniek en natuurlijk 

over de ontwikkelingen binnen Zorg van de Zaak. 

Scholing  

In de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 is aangegeven dat de CR 

intensiever dan nu toe contacten moet onderhouden met de achterban. Het LOC organiseerde een 

cursus over de mogelijke manieren waarop deze contacten vorm gegeven kunnen worden. Vanuit de 

CR is hieraan deelgenomen.  

 

 

  

 

 


