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Zorg, bejegening  

en gastvrijheid

De kern van het cliëntenraadswerk is de kwaliteit die de cliënt 

ervaart als hij1 met ZGT te maken krijgt. Het begrip kwaliteit richt 

zich daarbij op het drieluik zorg, bejegening en gastvrijheid. 

In dit visiedocument leest u vanuit welke visie de cliëntenraad 

daaraan handen en voeten wil geven. 

De patiënt centraal

Opkomen voor de belangen van patiënten/cliënten in het 

algemeen, daaraan ontleent de cliëntenraad (CR) zijn 

bestaansrecht. De CR constateert dat er, zowel maatschappelijk 

als binnen ZGT, een groeiende aandacht is voor de rol en positie 

van de patiënt. Daar is de CR blij mee, ook al lukt het nog niet 

altijd de patiënt centraal te stellen. De CR ziet nog te vaak dat 

zorgverleners binnen ZGT handelen vanuit eigen perspectief, 

gewoonte of vaste patronen en structuren. Toch boeken CR en 

ZGT, in goede samenspraak, vooruitgang. 

Behandelen: medisch-technische zorg 
ZGT wil kwalitatief goede zorg leveren. De CR ziet het 

mee-bewaken van die kwaliteit als zijn belangrijkste 

verantwoordelijkheid.

1 lees hij/zij
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Mede onder druk van de huidige wetgeving, in combinatie met de 

financiële kaders, gaat ZGT de zorg steeds meer concentreren. 

Dit betekent in de praktijk dat de (acute) klinische zorg vooral 

in ZGT Almelo gaat plaatsvinden en de electieve (planbare) 

zorg vooral in ZGT Hengelo. Dat de samenwerking met Medisch 

Spectrum Twente (MST) in Enschede, vorm gegeven als Twents 

Medisch Coöperatief, deze beweging naar verdere concentratie 

van zorg zal versterken is de CR zich terdege bewust. 

De CR vindt dat de zorg te allen tijde bereikbaar en zo dicht 

mogelijk bij de patiënt beschikbaar moet zijn. Als dat niet kan 

binnen ZGT, dan in elk geval binnen Twente. De CR vindt dat acute 

zorg en poliklinische zorg op de beide ZGT locaties beschikbaar 

moet zijn en blijven. 

Het aanbod van zorg door medisch specialisten bij 

huisartspraktijken of gezondheidscentra (anderhalfdelijnszorg) 

in (kleinere) woonkernen, is een goede ontwikkeling. Daarbij is 

uiteraard gerichte communicatie met de patiënt en de externe 

zorgpartners van groot belang. 

Behandelen: omgaan met de patiënt
De wijze waarop de patiënt zich in het ziekenhuis behandeld 

voelt is net zo belangrijk als de geboden medisch technische 

zorg. Een patiënt kan immers veelal niet beoordelen of een arts 

of medewerker de juiste kwaliteit levert, maar wel of hij prettig 

geholpen is. 

De patiënt wil als (mondig) mens worden gezien en behandeld en 

de aandacht krijgen die nodig is. Dat is ook waarover patiënten 

praten, waarop ze ZGT beoordelen en waarvoor ze naar een 

ander ziekenhuis (zullen) gaan als deze wezenlijke aspecten 

ontbreken in ZGT.

De CR constateert dat de werkwijzen binnen het zorgproces 

aanbodgericht zijn en gebaseerd zijn op routine.

Het draaien van productie is nog te veel leidend. De patiënt komt 

aan bod als het de ziekenhuisorganisatie uitkomt. De CR pleit 

ervoor de wensen van de patiënt, veel meer dan nu, centraal te 

stellen. Daarmee is de patiënt, maar ook ZGT gebaat, ZGT ontleent 

haar bestaansrecht immers aan de komst van de patiënt naar ZGT. 

Momenteel werkt ZGT hard om deze door de CR gewenste omslag 

naar ‘denken en handelen vanuit de patiënt’ te realiseren. Er is 

zeker nog werk aan de winkel om het einddoel te bereiken. 
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De medewerker

De CR staat op het standpunt dat ‘Kleine zaken een groot verschil 

maken!’. De medewerker als mens vervult een cruciale rol bij de 

behandeling van de patiënt. Cliënten ervaren dat medewerkers 

zich hiervan nog vaak onvoldoende bewust zijn. Het zit in heel 

simpele dingen als: gedag zeggen, iemand de weg wijzen of een 

kop koffie aanbieden als het allemaal wat langer duurt. 

Deze ogenschijnlijk kleine zaken zijn voor iemand die naar het 

ziekenhuis gaat - zich onzeker voelt en mogelijk ook angstig is 

voor wat er komen gaat - van zeer groot belang. Uitgangspunt 

moet zijn “Hoe zou ik zelf behandeld willen worden?”

Er is in de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor het 

thema gastvrijheid. Binnen ZGT werkt men hard aan het opleiden 

van coaches die gastvrijheid ook naar collega’s uitdragen. Daar is 

de CR blij mee. 

Daarnaast vindt de CR het belangrijk dat ook de medewerkers 

zich prettig en gewaardeerd voelen en trots zijn op hun 

organisatie. Zij zullen dit dan ook uitdragen, wat ten goede komt 

aan de sfeer en dus aan de patiënt. Daarvan zal in de toekomst 

ook afhangen of een patiënt kiest voor een behandeling in ZGT. 

De CR ziet de medisch specialisten in het ziekenhuis als 

belangrijke cultuurdragers. In onze ogen is een gastvrije en 

patiëntgerichte specialist een professional die zich respectvol en 

dienstbaar opstelt naar de cliënt.

Samenwerking

Samenwerking in de zorg is noodzakelijk. De zorg houdt niet op 

bij één enkele medewerker, of één enkele medisch specialist en 

ook niet buiten de muren van ZGT. 

Cruciaal vindt de CR daarom goede samenwerking tussen 

medewerkers, tussen medisch specialisten en tussen 

medewerkers en medisch specialisten. Als zij de patiënt centraal 

stellen kan de samenwerking simpel gericht zijn op het samen 

optimaal bedienen van die patiënt. De ‘procesgestuurde zorg’, 

een nieuwe werkwijze waarin de continuïteit van zorg centraal 

staat, komt hieraan tegemoet. Het is nog te vroeg om conclusies 

te kunnen trekken over het effect van de invoering van 

procesgestuurde zorg. De CR zal dit proces kritisch blijven volgen.

De zorg voor de patiënt zal in de toekomst in toenemende 

mate samen met externe partners vorm krijgen. Nu al gaat een 
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patiënt na een operatie zo snel mogelijk met ontslag om thuis te 

herstellen. Wetgeving en financiering van de zorgkosten dwingen 

hiertoe en noodzaken ZGT ook om verbinding te zoeken met 

partners buiten de eigen muren. Hieronder benoemen we een 

aantal belangrijke samenwerkingpartners. 

Huisarts
De huisarts wordt nog meer dan nu de eerste ingang tot zorg. 

Het is de huisarts met wie de patiënt vrijwel altijd het eerste 

en het laatste contact heeft. De huisarts vervult als verwijzer 

een brugfunctie tussen patiënt en ziekenhuis. Dat vereist een 

goede relatie en laagdrempelige samenwerking tussen de 

medisch specialisten van ZGT en huisartsen. Voor ZGT is dit 

vooral ook belangrijk omdat de huisarts als verwijzer grote 

invloed heeft op de keuze van patiënten voor een ziekenhuis 

of specialist. De CR constateert dat de contacten tussen 

medisch specialisten en huisartsen in de afgelopen jaren zijn 

toegenomen. De huisarts zal als partner ook steeds vaker bij 

het zorgproces betrokken worden en complementair zijn aan 

de medisch specialist. Dit komt de patiënt en zijn behandeling 

ten goede. 

Samenwerking met organisaties waarin  
ZGT participeert
Er ontstaan regelmatig samenwerkingsverbanden waarin delen 

van de ziekenhuiszorg worden ondergebracht. Voorbeelden zijn 

OCON, Medlon, Helon en de Fertiliteitskliniek. De CR juicht elke 

verandering toe die de zorg voor de patiënt verbetert. Daaronder 

verstaan we verbetering van de kwaliteit van zorg op medisch 

technisch niveau, de beschikbaarheid en bereikbaarheid, maar 

bovenal bejegening. 

De CR toetst bij deze samenwerkingsvormen of de 

cliëntenrechten voldoende geborgd zijn.

Samenwerking met Medisch Spectrum Twente (MST) 
en Twentse Medische Coöperatie (TMC)
De CR onderschrijft de ambitie dat hoogwaardige 

medisch specialistische zorg voor Twente behouden moet 

blijven. De recent door ZGT en MST opgerichte stichting 

Twentse Medische Coöperatie TMC biedt die mogelijkheid. 

Beide ziekenhuisorganisaties kunnen mede door dit 

samenwerkingsverband financieel gezond(er) blijven. Dit 

is ook in het  belang van de patiënt, die kan rekenen op 

toekomstbestendige zorg in zijn nabijheid. 

De Cliëntenraden van ZGT en MST werken al enkele jaren samen 

in het belang van deze Twentse patiënt. De cliëntenraden zijn 

samen vertegenwoordigd in de Cliëntencommissie TMC.

Samenwerking met andere zorginstellingen/ 
zorgverleners 
Samenwerking tussen ZGT en organisaties als revalidatiecentra 

en verpleeg- en verzorgingshuizen is voor patiënten belangrijk. 

Na een operatie kan het nodig zijn dat een patiënt herstelt in 

een revalidatiecentrum, verdere behandeling krijgt in een ander 

ziekenhuis of naar een verzorgings- of verpleegtehuis gaat. 

Adequate overdracht is hierbij van essentieel belang. 
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De veranderingen in  

de zorg in de komende jaren

ZGT vaart een eigen koers op basis van haar meerjaren-

beleidsvisie, maar is tegelijkertijd in hoge mate afhankelijk 

van veranderingen die zich de komende jaren in de zorg zullen 

voltrekken. De CR volgt kritisch op welke wijze inspeelt op 

deze veranderingen en haar cliënten daarover informeert. De 

volgende ontwikkelingen worden in dit verband gesignaleerd.

Financiën
De regering zet fors in op het beheersen van de zorgkosten. 

Daarvoor sloot de verantwoordelijk minister diverse 

zorgakkoorden, onder meer met de Vereniging van Nederlandse 

Ziekenhuizen (NVZ). Binnen de kaders van het akkoord met 

de NVZ moeten ziekenhuizen zoeken naar de wijze waarop zij, 

alleen of met anderen, de noodzakelijke zorg willen leveren. Het 

regeringsbeleid beoogt ook de zorgverlening te verschuiven: 

van duur naar goedkoper, van medisch specialist naar huisarts. 

Redenen te meer om aan een goede relatie met huisartsen te 

(blijven) werken. 

Rol en positie medisch specialisten
Ook medisch specialisten beraden zich op hun toekomst, 

mede door de regelgeving in “De specialist 2015”. In de 

praktijk betekent dit dat het vrije ondernemerschap van 

medisch specialisten in de huidige vorm gaat vervallen. Het 

specialistenhonorarium gaat onderdeel uitmaken van een 

integraal ziekenhuisbudget. Komen alle medisch specialisten 

in loondienst? Het is nog niet duidelijk volgens welk model de 

invoering van de nieuwe regelgeving in ZGT gaat plaatsvinden. 

De CR neemt wel waar dat diverse medische vakgroepen zich 

oriënteren op een mogelijke fusie op een ZGT-overstijgend 

niveau. Sommige zijn al gefuseerd. Er ontstaan in Twente 

daardoor megamaatschappen. Ook daarvan zijn de gevolgen voor 

patiënten nu onvoldoende helder. De CR blijft deze processen 

nauwlettend volgen.

Zorgverzekeraars
Niet alleen in de zorg, maar ook bij de zorgverzekeraars zal in 

rap tempo veel veranderen. De regering ziet de verzekeraars 

als sturend (op de financiën) in het zorglandschap. De ervaring 

leert dat de verzekeraars deze rol vol overtuiging op zich 

nemen, daarbij gesterkt door wet- en regelgeving, mede vanuit 

de Nederlandse Zorg autoriteit (NZA) en Autoriteit Consument 

en Markt (ACM). Zorgverzekeraars zullen daardoor een steeds 

groter stempel drukken op het zorgaanbod van individuele 

zorgaanbieders, zoals ZGT. Zorgaanbieders passen zich zo veel 

mogelijk aan bij deze ontwikkeling. Dat blijkt onder andere uit 

initiatieven waarbij zorgaanbieders zelf zorgverzekeringen 

aanbieden. 

Tot slot: ‘Gast in ZGT’  

maar ook ‘ZGT als gast in  

het leven van de patiënt’

De CR neemt binnen en rondom ZGT een veelheid aan 

ontwikkelingen waar die alle van invloed zijn op de cliënt. Bij elk 

van deze ontwikkelingen stelt de CR steeds weer dezelfde vraag: 

wat betekent dit voor de cliënt? De in dit document neergelegde 

visie dient daarbij als leidraad en kompas.

Het thema van dit document is ‘gast in ZGT’. De CR benadert en 

beschrijft zijn visie graag vanuit dit beeld. Maar de gedachten 

gaan verder. De CR vindt het beeld ‘ZGT als gast in het leven 

van de patiënt’ zo mogelijk nog aansprekender en eigentijdser.  

Daarover meer in het volgende visiedocument.
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De Cliëntenraad ZGT

Samenstelling cliëntenraad op 1 februari 2014 
- Rob Huitema voorzitter 

- José Seijger vicevoorzitter

- Threes Oude Moleman lid dagelijks bestuur

- Douwe Fokkens

- Albert Lageweg 

- Josephine van Meijel

- Bernard Schutte

- Eric Smeenk

- Leonie van Straten

- Monique Voulon

- Chantal Wegman

- Ineke Luberti ambtelijk secretaris

Contactgegevens 

Clientenraad ZGT 
T.a.v. de ambtelijk secretaris 

Postbus 7600 

7600 SZ Almelo 

Telefoonnummer 0546 - 693065

E-mail cliëntenraad@zgt.nl

www.zgt.nl/clientenraad



ZGT ziekenhuislocatie Almelo
bezoekadres Zilvermeeuw 1, Almelo

telefoonnummer 0546 69 36 93

ZGT ziekenhuislocatie Hengelo
bezoekadres Geerdinksweg 141, Hengelo

telefoonnummer 074 290 59 05

 facebook.com/ZGTinfo
 twitter.com/ZGT_info
 linkedin.com/company/zgt
 Youtube.com/user/ZGTinfo
 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt
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