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kijk op bladzijde 9 

in gesprek met  

Chantal van Lohuizen Inhoudelijk 

Ondersteunende Dienst 
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de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: 

 

Anita Schoemaker 

CCR+cliëntenraad Linger 

Heerhugowaard  

Myra Kornalijnslijper 

oud voorzitter van  

de Centrale Cliëntenraad 

 

Arco Boogaard  

cliëntenraad  

de Waaier + ‘t WAD  

Adrie de Bruijn 

functionaris 

medezeggenschap 

 

Dave van der Neut 

cliëntenraad Dars 3 

+ Vrije Tijd Raad  

Jacob Floris de Visser 

administratief medewerker 

medezeggenschap 
 

De cliënten-raad-krant wordt gemaakt voor en door  

cliënten-raads-leden van Esdégé-Reigersdaal. 

De krant komt uit in januari, april, juli en oktober. 

De krant wordt gestuurd naar: cliënten-raads-leden + cluster-managers 

+ centrale verwanten-raads-leden + raad van bestuur + alle locaties. 

De krant wordt gedrukt bij   TeCeA   Heerhugowaard. 
 

 

  

Geen krant ontvangen? 

Heb jij nieuws over jouw cliëntenraad? 

Wil je meer cliënten-raad-kranten bestellen? 

Wil je de krant op CD beluisteren?   

Wil je de krant alleen in tekst? 

 

  

Laat het weten aan: 

 

  

cliënten-raad-krant    

antwoordnummer 72004   

1720 VA   Broek op Langedijk 

cliëntenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl 

 

 
telefoonnummer 0226  33 20 24  

 

download de krant,  

lees en luister naar de krant: 

www.cliëntenraden.st-er.nl/cliëntenraadkrant 

mailto:clientenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl
http://www.clientenraden.st-er.nl/clientenraadkrant


pagina 3 

 

Praten met Chantal van Lohuizen 

orthopedagoog 

    

 

Chantal van Lohuizen is orthopedagoog  

bij cluster Abel Tasman in Heerhugowaard.  

Anita vraagt Chantal wat een orthopedagoog doet. 

 

1. Wat doet een orthopedagoog? 

Met de cliënt denk ik mee met het ondersteunings-plan. 

Soms is dat met een apart gesprek met de cliënt. 

Ik werk om de begeleiding zo goed mogelijk te maken voor de cliënt. 

Dit doe ik met de begeleiding, de cluster-manager, de ergotherapeut,  

de arts en andere medewerkers. 

Soms ga ik kijken hoe cliënten op elkaar reageren. 

Daar geef ik dan advies over. 

Het is aan de cluster-manager wat daarmee gebeurd. 
 

 

2. Wat merkt de cliënt van de orthopedagoog? 

Dat is verschillend. 

Met de ene cliënt heb ik 1 X per 2 weken een gesprek. 

Een andere cliënt ziet mij 1 X per jaar. 

De cliënt kan vragen met mij bespreken. 

Om te praten over het leven van de cliënt. 

Bij cluster Abel Tasman  

komt er nieuwbouw. 

Alle cliënten krijgen  

een eigen appartement. 

De cliënt bepaald zelf  

of zij daarover  

met mij in gesprek willen. 



pagina 4 

3. Hoe word je orthopedagoog? 

Ik heb de opleiding pedagogische wetenschappen gevolgd. 

Dat heb ik aan de universiteit gedaan. 

Mijn specialisatie is gehandicaptenzorg. 

Ik ben gedragskundige. 

Ik ben ook gezondheids-psycholoog. 
 

 

4. Waarom ben jij orthopedagoog?  

Ik heb een neefje met een verstandelijke beperking. 

Ik merkte dat hij anders was dan andere kinderen. 

Ik vond het interessant hoe dit bij hem werkte. 

Toen wist ik nog niet dat ik orthopedagoog wilde worden. 

Ik heb eerst als begeleider gewerkt.  
 

 

5. Wat voor soort orthopedagogen zijn er?  

Bij Esdégé-Reigersdaal zijn orthopedagogen betrokken 

bij wonen, dagbesteding en behandeling. 

Al mijn collega’s zijn gedragsdeskundigen. 

Sommigen zijn psycholoog. 

We doen ook onderzoek naar hechtings-problematiek: 

Hoe maken mensen contact met elkaar? 

Hoe kunnen we het contact beter maken? 
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6. Voor welke onderwerpen kunnen cliënten bij jou terecht? 

Cliënten van cluster Abel Tasman  

kunnen voor allerlei vragen bij mij terecht. 

Cliënten hebben ook mijn telefoon-nummer. 

Voor heel veel onderwerpen kunnen cliënten bij de begeleider terecht. 

Als cliënten moeite hebben  

om onderwerpen met begeleiding te bespreken 

kunnen ze bij mij terecht. 

 

Onderwerpen om te bespreken met mij zijn:  

 vrijheids-beperking 

 lichaamsbeleving 

 seksualiteit 

Ik zorg ervoor dat cliënten en begeleiding mij kunnen vinden. 

 
Ik zit in de commissie middelen en maatregelen. 

Wanneer mag je de vrijheid van mensen beperken? 

Daarover geef ik de directeuren advies. 
 

 

7. Wat weet je van cliëntenraden? 

Ik weet dat er 1 X in de maand een bijeenkomst is. 

De Wet Zorg en Dwang gaat gelden in 2020. 

Dit is een goed onderwerp om met de cliëntenraad te bespreken. 
 

 

8. Wat wil je zelf nog kwijt? 

Het mooiste is dat ik bij Esdégé-Reigersdaal  

heel veel verschillende contacten heb.  

Ik ga met plezier naar mijn werk. 

Met cliënten, begeleiders, cluster-manager, directeuren 

en andere medewerkers werk ik samen:  

Hoe kan het leven van de cliënt het beste ingevuld worden? 
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IOD Inhoudelijk Ondersteunende Dienst 
 

ondersteunings-plan 

Begeleiders doen de directe ondersteuning bij cliënten. 

Begeleiders werken met een ondersteunings-plan. 

Bij elk cluster van Esdégé-Reigersdaal  

werkt een orthopedagoog of psycholoog van de IOD. 

Die helpt met het ondersteunings-plan. 

 

    
 

De IOD behandelt en adviseert.  

De IOD is een aanvulling op de gewone zorg, 

als vanwege de beperking van de cliënt 

speciale kennis nodig is. 
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De IOD biedt aan: 

 

 Arts Verstandelijke Handicap 

 Psychologenpraktijk 

 Fysiotherapeuten 

 Tandartsen en Mondhygiënisten 

 Logopedisten 

 Ergotherapeuten 

 Diëtisten 

 Gedragsdeskundigen (orthopedagoog en psycholoog) 

 Psychische ondersteuning 

 Muziekagogen 

 Team Verpleegkundige Ondersteuning 

 Afasiecentrum Noord-Holland Noord 

 Palliatieve zorg (zorg bij dood gaan) 

 

Cliënten of ondersteuners kunnen deze diensten inschakelen. 

 

 
 

De IOD is te vinden:  

 in Heerhugowaard op de J. Duikerweg 3 

 www.esdege-reigersdaal.nl/ 

gespecialiseerde-diagnose-advies-behandeling.html 

http://www.esdege-reigersdaal.nl/gespecialiseerde-diagnose-advies-behandeling.html
http://www.esdege-reigersdaal.nl/gespecialiseerde-diagnose-advies-behandeling.html
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 informatie over de wet Zorg en Dwang 

In januari 2010 komt er een nieuwe wet Zorg en Dwang. 

De cliëntenraad praat hierover met Chantal van Lohuizen. 

Persoonlijke afspraken moeten dan in je ondersteunings-plan staan. 

 voordeursleutel ja / nee 

 bedtijden 

 koelkast op slot ja / nee 

 gebruik alcohol 

 medicijngebruik 

  

onderwerpen die de CCR belangrijk vindt voor 2019 

1. nieuwe privacy-wet 

2. wet Zorg en Dwang 

3. project positieve gezondheid 

4. cliënten-portaal 

5. Doe'R-Toe 

6. verkiezingen CCR 

7. website voor cliënten 

8. verhuizing van Reigersdaal 

  

 

 

 Raad van Toezicht 

Harry Beekman en Lara Margaret  

zijn lid voor de selectie-commissie  

voor de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 
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vergadering van de CCR 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De CCR vergadert op maandag 
 

 1 april 

 15 april 

 6 mei 

 20 mei 

 3 juni 

 17 juni 

Wil jouw cliëntenraad praten met de CCR? 

Nodig een CCR-lid uit bij jouw cliëntenraad. 

Hoe kan je de centrale cliëntenraad bereiken? 

 0226  33 20 24 

  

 

centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl 

  

Heb je vragen aan de centrale cliëntenraad? 

Wil je het verslag van de centrale cliëntenraad ontvangen? 

Bel of E-mail met de centrale cliëntenraad.  

CCR-verslagen: www.clientenraden.st-er.nl/ccr-verslagen.html 

 

   tot 1 oktober 2019 

   kan je de verkiezings-bus 

   nog steeds boeken 

                                                               

06 51 92 88 58   verkiezingsbus@esdege-reigersdaal.nl 

mailto:centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl
http://www.clientenraden.st-er.nl/ccr-verslagen.html
mailto:verkiezingsbus@esdege-reigersdaal.nl
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Heb je tips voor deze rubriek?      Laat het de redactie weten! 
 

   

  

koffer rechten van alle mensen met een handicap 

Cliëntenraad Loek Hoorn wilde praten  

over het koffertje over de rechten  

van alle mensen met een handicap. 

 

         

Verenigde Naties   

Het VN-verdrag is een serie afspraken tussen landen. 

Het bestaat uit 50 artikelen. 

Deze artikelen beschrijven  

de regels, de rechten en de plichten 

hoe de regering, gemeente,  

organisatie, zorg en welzijn 

de rechten van mensen  

met een beperking moet toepassen. 

 

Alle mensen met een beperking  

hebben dezelfde rechten en plichten  

als mensen zonder beperking. 

Ook al heb je hulp nodig,  

iedereen is gelijkwaardig. 

 

De cliëntenraad praat over leven in vrijheid. 
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vrij om te beslissen 

 

De cliëntenraad praat erover. 

Hoe vrij ben je om zelf te bepalen? 

 

 

 

 

vrij in dagbesteding en werk 

 

De cliëntenraad praat erover. 

Hoe vrij ben je om eigen werk 

en bezigheden te kiezen? 

 

 

 

 

vrij door privacy 

 

De cliëntenraad praat erover. 

Hoe vrij ben je om jezelf te zijn, in relaties? 

Is er aandacht voor privacy? 

 

 

 

wet zorg en dwang 

Gaat over het inperken van vrijheid. 

De cliëntenraad kan hierover praten met: 

 de cluster-manager 

 de orthopedagoog 
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recht op goede zorg 

 

 

Rechten van een cliënt 

Een cliënt krijgt zorg van een zorginstelling. 

De cliënt en zorginstelling maken afspraken met elkaar. 

Die staan opgeschreven in:  

 een zorg- en dienstverlenings-overeenkomst 

 een ondersteunings-plan 

 huisregels 

 

Zorg- en dienstverlenings-overeenkomst 

Dit zijn afspraken tussen de cliënt en zorginstelling. 

De zorginstelling is een woonvorm of activiteiten-centrum. 

Deze afspraken gaan over wonen en werken. 

Door afspraken op te schrijven:  

 weet de zorginstelling wat zij moet nakomen 

 weet de cliënt welke afspraken je moet nakomen 

 

Ondersteunings-plan 

In het ondersteunings-plan  

staan de plannen voor de toekomst van de cliënt: 

plannen voor wonen en werken: 

 hoe gaan de plannen? 

 welke ondersteuning krijgt de cliënt? 

 

Huis-regels 

Woon of werk je samen?  

Dan maak je afspraken met elkaar. 

Soms staan die op papier, soms staan die niet op papier. 

Huis-regels zijn afspraken die nu gelden. 
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Wat kan jouw raad doen 
met recht op goede zorg? 

 

 zoek met de raad uit: 
 

Zorg- en dienstverlenings-overeenkomst 

Jouw raad kan de volgende dingen nagaan: 

 heeft elke cliënt een zorg- en dienstverlenings-overeenkomst? 

 is de zorg- en dienstverlenings-overeenkomst 

duidelijk voor cliënten? 

 is de zorg- en dienstverlenings-overeenkomst  

ondertekent door de cliënt en door Esdégé-Reigersdaal? 

 

Ondersteunings-plan 

Jouw raad kan de volgende dingen nagaan: 

 heeft elke cliënt een ondersteunings-plan? 

 kan elke cliënt meedenken 

over het eigen ondersteunings-plan? 

 zijn cliënten tevreden met hun ondersteunings-plan? 

 wordt het ondersteunings-plan gebruikt 

door begeleiding en cliënten? 

 kunnen cliënten hun eigen ondersteunings-plan inkijken? 

 

Huis-regels 

Jouw raad kan de volgende dingen nagaan:  

 welke huisregels zijn er? 

 zijn er regels op papier? 

 kennen cliënten de regels? 

 zijn cliënten het met de regels eens? 
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Gaat in op 1 januari 2020. 

Wil je hier meer over weten? 

Nodig jouw orthopedagoog uit bij de cliëntenraad. 
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bewonersraad de Blauwe Reiger 

Op de Blauwe Reiger in Bergen 

heeft de bewoners-raad de eerste vergaderingen gehad. 

  

 

nieuwe cluster-manager Linger Heerhugowaard  

Cliëntenraad Linger heeft een sollicitatiegesprek gehad  

met de nieuwe cluster-manager. 

De cliëntenraad gaf positief advies voor aanname. 

  

 

brand-oefening 

Cliëntenraad de Ploeg wil dat er op elke locatie  

een brand-oefening komt. De cliëntenraad  

heeft dit met de cluster-manager besproken. 

  

 

nieuwe ondersteuner cliëntenraad 

Eline Noorlag is 1 januari begonnen  

als nieuwe ondersteuner cliëntenraden. 

Eline ondersteunt 7 cliëntenraden. 

  

 

veiligheid voor cliënten 

Cliëntenraad Vroonerbol wil een BHV-cursus voor 

cliënten. De cliëntenraad heeft Rob Amerongen 

gevraagd voor de cursus. 

  

 

elke cliëntenraad een eigen Email adres 

De afdeling medezeggenschap werkt eraan  

dat in elke cliëntenraad in 2019 

een eigen @esdege-reigersdaal.nl E-mail adres krijgt. 
 

Heb jij nieuws voor deze pagina?       Stuur het op naar de redactie! 
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Wat is vrijheid? 

                                           

Praat erover 

in de cliëntenraad.  
 

 

                                                                                  
 
 

 

 

  

 

 


