Jaarverslag 2021
Bewoners-/Verwantencommissie Brielle

Inleiding
De Bewoners-/verwantencommissie Brielle (BVC Brielle) is vanaf april 2021 actief en bestaat uit de
volgende leden: Tine en Maria Grasman behartigen de belangen van de bewoners in het
Prinsenkwartier, Ad Borghuis en Anja van der Borde doen dit voor er 2e verdieping van het Gasthuis
en Jan van Popering onderhoudt de contacten met bewoners en verwanten op de PG en 1e verdieping
van het Gasthuis in Brielle.
Aantal zaken die in 2021 speelden
We hadden de renovatie van het Gasthuis die afgerond is in juli 2021. Daarna werden de bewoners
van Somatiek in Prinsenkwartier verhuisd naar het gerenoveerde Gasthuis. Het hele jaar hebben
we te maken gehad met de maatregelen inzake Corona.
De verhuizing en gebeurtenissen rond Corona hebben veel impact gehad op de bewoners. De
Bewoners-/verwantencommissie heeft geconstateerd dat bewoners zich steeds meer terugtrokken
en er weinig sociaal contact was onderling, maar ook richting personeel. Wij hopen dat door het
vervallen van de maatregelen rond Covid-19 de onderlinge contacten weer worden verbeterd, omdat
dit ten goede komt van welzijn van de bewoners.
Andere
-

zaken die wij als BVC besproken hebben:
Verbetering kwaliteit maaltijden van zowel Gasthuis als Prinsenkwartier
Responstijd van verpleging na oproep bewoner
Veilige voorraad hulpmaterialen
Juiste medicatie voor bewoners
Fitnessapparatuur voor de locaties
Bezetting van verplegend personeel
Hoe om te gaan met zoekgeraakte kleding stomerij.

Aantal zaken zijn op dit moment afgerond; zo is fitnessapparatuur in maart geleverd, veilige
voorraad moet op order zijn en voor zoekgeraakte kledingstukken zijn formulieren.
Kwaliteit maaltijden loopt nu een extern onderzoek. Met betrekking tot bezetting personeel blijft
een zorg.
Conclusie
De verhuizing en gebeurtenissen rond Corona hebben veel impact gehad op de bewoners. De
commissie vindt het jammer dat er weinig respons was van bewoners en 1e contactpersonen en
hopen dat we in 2022 meer suggesties en verbeteringen ontvangen, zodat we deze kunnen
bespreken met het management.
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