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Nieuw lid CCR stelt zich voor

Hier Gijs van den Brink. Sinds 1 januari lid van 
de cliëntenraad van Siza en ik woon in Het Dorp 
in Arnhem. Vier en half jaar geleden heb ik een 
hersenbloeding gehad. Eerst overleven, toen 
terugkijken naar vroeger maar nu ben ik weer bezig 
met de toekomst. Ik maak lol en ik heb het superdruk, 
waaronder de cliëntenraad maar ook bijvoorbeeld 
KUNSTMETMEKAAR, de campagne Nederland 
Onbeperkt en Stichting IKONA. Ik wil laten zien wat 
er allemaal nog kan, ook al heb je een beperking. 
In de centrale cliëntenraad hoop ik nuttige bijdragen 
te kunnen leveren. Ik sta open voor het gesprek. 
Gijs van den Brink
06-48012094
gijsvandenbrink@hotmail.com

Apotheek Brocacef

Sinds 2017 heeft Siza een centrale instellingsapotheek. De CCR 
kreeg hierover vragen. Over eigen regie, onvrede over de nieuwe 
werkwijze, de wens om bij de oude apotheek te blijven. 

De leden van de werkgroep Medicatieveiligheid bespreken deze 
vragen. Een lid van de werkgroep kijkt samen met de cliënt naar 
mogelijke, passende oplossingen. Gelukkig worden die vaak 
gevonden. Heb je ook vragen over Brocacef, neem dan contact 
op met de leden van de werkgroep Medicatieveiligheid: 

• Annelies Schenk, stafverpleegkundige annelies.schenk@siza.nl, 
• Sylvia Vogel, stafverpleegkundige sylvia.vogel@siza.nl, 
• Kitty van der Wijst, beleidsmedewerker medicatie kitty.van.der.wijst@siza.nl 
• of via telefoonnummer 06-22431345

Centrale cliëntenraad • (06) 22 68 82 40 • ccr@siza.nl

Agenda CCR

• Advies aanvraag Siza Revalidatie
• ABC-date (samenwerking datingbureau)
• Speerpunten 2018 formuleren
• ECD/ Caren zorgt
• Veiligheidsbeleid

Gijs van den Brink



De wijkagent op visite

Wij hadden een probleem met hard rijdende buurtbewoners. 
Dit probleem kwam ter sprake in ons bewonersoverleg.
Maar hoe pakken wij dit aan?
Door het aan onze wijkagent te vragen. Wij hebben haar daarom 
uitgenodigd in een bewonersoverleg zodat wij al onze vragen aan 
haar konden stellen.
Het was een geslaagde avond met hopelijk een goed vervolg. 
Bewoners Vossenhol

Werkgroep Caren zorgt van start

Op 5 februari was de eerste bijeenkomst van de werkgroep 
Caren zorgt. In het nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier is dat een 
belangrijk deel voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Vanavond 
was een eerste brainstorm met cliënten, verwanten, begeleiders en 
behandelaren. Belangrijkste thema was: Hoe komt de informatie 
over de werkwijze van Caren zorgt bij de cliënten en verwanten.
Lijkt het je leuk om hierover mee te denken en wil je graag 
aansluiten? Stuur dan een mail naar nieuw.ecd@siza.nl

Helpen met de nieuwsbrief

• Vind jij dat er eigenlijk niet zoveel in deze nieuwsbrief staat?
• Zou jij de nieuwsbrief heel anders maken?
• Heb jij goede ideeën om de nieuwsbrief te verbeteren?
• Kun jij mooie artikelen schrijven voor deze nieuwsbrief?
• Wil jij komen meepraten hierover?
Stuur een mail naar clientenmedezeggenschap@siza.nl  of neem 
contact op met de coaches via telefoonnummer 088 3779095
Dan nodigen we je uit voor een ideeënstroom bijeenkomst.
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Steunpunt cliëntenmedezeggenschap • (088) 377 90 95 • clientenmedezeggenschap@siza.nl

Prikkelende spreuk

“Als niks zeker is, is alles mogelijk, 
een wereld van verschil”
Heb jij een prikkelende spreuk die je wilt delen? 
Laat het weten, via: 
clientenmedezeggenschap@siza.nl  
Wie weet staat die dan in de volgende nieuwsbrief.


