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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 
 

Verslag d.d. 23 mei 2019 
 
1. Opening en welkom aan Sergic Davidian 
De voorzitter, Linda Otten, opent de vergadering en heet Sergic Davidian van harte welkom. 
 
2. Formeel overleg met raad van bestuur 
Hans Schoo en Mascha Janssen worden welkom geheten. 
 
Aandachtspunten vanuit de CR 
- Patiëntenparticipatie 

De CR biedt het visiedocument patiëntenparticipatie aan. Er is maanden hard aan gewerkt in 
workshops, begeleid door Ikone, en specifiek door de werkgroep patiëntenparticipatie bestaande 
uit drie CR-leden om de input uit de workshops verder te brengen. Highlighs zijn de patiënt als ge-
lijkwaardige partner in de zorg, dat de CR een onafhankelijk orgaan is en patiëntenparticipatie een 
belangrijke pijler is in de zorg. Hierbij wordt uitgegaan van onze kernwaarden: vertrouwen, res-
pect, gelijkwaardigheid, empathie en integriteit. De inbreng van de CR is gericht op het verder 
verbreden van de positie van de patiënt en het verhogen van de kwaliteit van zorg. Het visiedo-
cument is een start voor de komende vijf jaar. De raad van bestuur wordt bedankt voor de onder-
steuning, met name via de inzet van Ikone. 

Hans Schoo is blij dat de CR de uitdaging heeft aangenomen om een visiedocument te maken en het 
is mooi dat Ikone hierbij heeft kunnen helpen. Bij zijn komst in Rijnstate heeft hij aangegeven dat het 
een mooi ziekenhuis is met een prachtige visie maar dat de stem van de patiënt dominanter en zicht-
baarder zou moeten zijn. Het concept visiedocument is besproken in de raad van bestuur en met het 
management. Het idee was een projectleider aan te stellen maar de managers hebben aangegeven 
dat het geen project is maar onderdeel van het dagelijks werk en handelen, en willen ermee aan de 
slag. Twee managers zullen met een uitwerking komen om het in de organisatie te verankeren. 
 
Vanuit de RvB wordt aangegeven dat de CR 35 jaar bestaat. De CR was ooit de PAR (Patiënten Ad-
viesraad), de eerste in Nederland en wordt voortgezet. Bij een verjaardag hoort een cadeautje. Aan 
iedereen wordt het boek van Ellen de Visser ‘Die ene patiënt’ overhandigd.  
 
- Actielijst volgend uit strategienota 

Er staan zaken in de actielijst waarover de CR door de RvB actief wordt geïnformeerd. De CR is 
ook geïnteresseerd in ‘ambitie 2’ en wil onder andere daarover ook graag worden geïnformeerd.  

Waar het gaat over actief informeren betreft het een voorstel, geen limitatieve lijst, het gaat vooral om 
zaken over de strategie rondom patiëntenzorg. Bij de keuze is een focus aangebracht in de grotere 
thema’s die de RvB met de CR wil bespreken. Dat neemt niet weg dat andere zaken ook kunnen wor-
den toegelicht, eventueel door andere medewerkers van Rijnstate. Calamiteiten is een onderwerp dat 
besproken wordt, er wordt gewerkt aan een korte film waarover de CR iets kan zeggen. De strategie is 
een meerjarenvoornemen, per jaar wordt met de CR gedeeld wat er is gerealiseerd.  
 
- Snelheid HiX op de werkvloer / mogelijke knelpunten 
HiX is een mooi systeem maar het is een grote ingreep geweest in het proces dat jarenlang is ge-
volgd. Dat heeft in het begin tot irritatie geleid. Fundamentele zaken zijn opgelost. De knelpunten die 
er nog zijn hebben er vooral mee te maken dat is gekozen voor ‘HiX standaard’ waar bepaalde facili-
teiten niet in zitten die er eerder in het ‘zelfbouw EPD’ wel zaten. De performance is goed, bij de poli-
kliniek is het voor elke specialist een verbetering. HiX is nooit ‘klaar’. Een aantal zaken moet wachten 
op de volgende uitgave van HiX. Een knelpunt en risico is dat Rijnstate in het kader van de AVG niet 
iedereen toegang wil geven tot het volledige dossier. Dat is geregeld maar op een paar grensvlakken 
moet het dichter worden gezet, dit wordt onderzocht. Een patiënt kan vragen wie in zijn of haar dossier 
heeft gekeken, die informatie moet kunnen worden geleverd en toegelicht.  

De CR vraagt of in HiX ook kan worden geregistreerd wat patiënten hebben gegeten. 
In HiX zit Culicard, het bestellen van maaltijden door patiënten. Er kan (nog) niet worden geregistreerd 
wat patiënten daadwerkelijk eten. Dit komt er alleen als Chipsoft het maakt voor alle ziekenhuizen in 
Nederland in de standaard content. De standaardisatie in heel Nederland is van belang.  
De performance van Rijnstate staat op 3 in de score van Chipsoft, ten opzichte waarvan is onbekend. 
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- Omgaan CR met de andere opzet van de management meeting 

De CR was bang informatie te missen, echter, de CR is bijvoorbeeld uitgenodigd voor de Heidag 
van Rijnstate en op die manier is er goede betrokkenheid en informatie-uitwisseling.  
De Heidag is als vruchtbaar ervaren. Het zou plezierig zijn als CR, VAR en OR in de toekomst ie-
der 15 minuten de tijd krijgen om informatie te verstrekken. 

De RvB kijkt naar een totaal andere manier van vergaderen; met wie wordt wat besproken. Om te zor-
gen dat er in een brede setting met managers wordt gesproken waarbij MS, VAR, OR en CR ook 
aanwezig zijn is er nu onder andere een Heidag georganiseerd. De management meeting is terugge-
bracht tot een overleg van managers en hoofden. Over de toekomstige invulling van de Heidag wordt 
nagedacht. Het was nu een goede bijeenkomst maar te weinig interactief.  
 
- Stand van zaken moreel beraad over griepvaccinatie en het individueel belonen van medewerkers 
Het moreel beraad heeft plaatsgevonden op 22 mei 2019. Een CR-lid heeft zitting genomen in het pa-
nel en er was een CR-lid aanwezig in de zaal. Het was een zinnig beraad waarbij veel suggesties naar 
voren zijn gekomen. Het afgelopen jaar zijn teams beloond die een bepaalde vaccinatiegraad bereik-
ten. Het is een dilemma om individuen te belonen. Veel zorgverleners geven aan dat zij willen worden 
aangesproken op intrinsieke gemotiveerdheid. Informatie moet gaan over inhoud, ethiek en privacy. 
De informatie is er maar is niet overgekomen bij medewerkers. Bekeken wordt hoe dit vorm te geven. 
Een cardioloog in Alkmaar heeft een korte film gemaakt waarna 100% vaccinatie is bereikt. Er wordt 
nagedacht over een alternatieve vorm van beloning. 
CR-leden en ook andere vrijwilligers kunnen deelnemen aan de griepvaccinatie in Rijnstate. 
 
- mProve: voortgang en resultaten 
Er zijn stappen gezet, vooral ook omdat het bestuur van mProve bestaat uit voorzitters van de raden 
van bestuur en voorzitters van de medische staven van de vijf ziekenhuizen. Er is al veel uitgevoerd 
maar er is nog onvoldoende tevredenheid. Een hoogtepunt is het gezamenlijke programma op laagge-
letterdheid. In gezamenlijkheid worden op de site van mProve calamiteiten gemeld. Hierover wordt 
een korte film gemaakt om iedereen, ook laaggeletterden, te bereiken. Op het gebied van antistolling, 
een ingewikkeld thema, zijn veel calamiteiten en meldingen. Er wordt gewerkt aan het voeren van 
eenduidig beleid. Er is ook veel aandacht voor Evidence Based Healthcare.  
Afdelingen zoeken contact met hun mProve partners als er problemen of vragen zijn. Ook is er contact 
tussen HR, ICT, CR en OR. Er ontstaan verbanden om krachten te bundelen.  
Er wordt een verkenning uitgevoerd tussen managers over een inkoopcombinatie.  
In het kader van digitalisering wordt gekeken naar Data Analytics.  
Er is gekozen voor vijf ziekenhuizen in mProve die geen concurrenten van elkaar zijn, het zijn ook al-
lemaal HiX huizen.  
 
- Bevorderen gebruik patiëntenportaal door klinische patiënten een iPad te lenen en te ondersteunen 

In januari 2019 heeft een CR-lid een bijeenkomst van VIPP bijgewoond, Rijnstate is één van de 
deelnemende ziekenhuizen in dit project. De ambitie is dat eind 2019 alles in VIPP moet staan, ook 
afstemming medicijngebruik. Een worsteling is dat als er een prachtig portaal is en maar 10% van 
de patiënten er gebruik van maakt de waarde niet zo groot is. In het Radboud wordt aan patiënten 
die in het ziekenhuis liggen een iPad ter beschikking gesteld en is er hulp bij het gebruik. Dit heeft 
ertoe geleid dat bij het Radboud meer patiënten gebruik maken van het portaal. In Rijnstate komt 
een post in het Atrium met deze mogelijkheid. De CR pleit voor meer aandacht voor het onderwerp. 
Tijdens de Heidag is aangekaart dat veel patiënten digibeet zijn, en dat hier mogelijk iets aan moet 
worden gedaan vanuit het ziekenhuis.  

Er is een digitale strategie in Rijnstate, eigenlijk is het portaal alweer ‘old school’. Als er gewerkt gaat 
worden met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is het portaal achterhaald. De vraag is of 
nu wordt ingezet om patiënten te leren omgaan met het portaal of volgend jaar te starten met de PGO. 
Hierover is nog geen besluit genomen. Er zal een patiëntenportaal blijven maar niet perse als toe-
gangspoort tot het ziekenhuis. Wat Rijnstate heel graag wil is een online incheckbalie, dat mensen 
thuis al informatie kunnen ophalen en bij binnenkomst in het ziekenhuis het proces versneld, te verge-
lijken met online inchecken in een vliegtuig. Nu worden ook nog vragenlijsten ingevuld op een poli. 
Rijnstate heeft dit met Chipsoft besproken en Chipsoft gaat dit als innovatie oppakken, ontwikkelen en 
invoeren in HiX.  

 
 
Aandachtspunten vanuit de raad van bestuur 
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- Gezond financieel bedrijf 
Rijnstate wil een gezond bedrijf blijven. Met de strategie waarin grote ambities staan is het belangrijk 
een meerjarenbesparingsprogramma te introduceren om te kunnen blijven investeren.  
 
- Kunstmatige inseminatie 
Zowel naar het verleden als naar de toekomst toe zijn er afspraken gemaakt. Er is een kwartiermaker 
in huis gehaald die het onderwerp samen met Rijnstate heeft vormgegeven. Volgende week wordt ge-
start met een nieuwe manier van toepassen van kunstmatige inseminatie. Dit is besproken met de 
IGJ. Rijnstate hoopt dat het hiermee voorop loopt en er betere waarborgen zijn over het aantal ver-
wekte kinderen, veiligheid en zekerheid voor moeders en kinderen.  
 
- Elst – gemeente Overbetuwe 
Er is een intentieverklaring getekend voor de verwerving van grond. Er wordt gewerkt aan het verder 
ontwikkelen van het plan; wanneer wordt er gestart, wat voor soort ziekenhuisvoorziening wordt er 
gebouwd? Later in het jaar wordt de CR hierover verder geïnformeerd.  
 
- Zevenaar 
Rijnstate werkt aan de verkoop van het oude verpleeghuis in Zevenaar, daar is een zorghotel gepland. 
Ook wordt een deel van de parkeerplaats verkocht.  
 
3. Ontwikkelingen op het gebied van medische microbiologie 
Casper van Merendonk wordt welkom geheten en verzorgt een presentatie, samen met Mascha Janssen. 
 
4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten 
Verslag CR-vergadering d.d. 11 april 2019 
pag. 1: CR-leden willen graag mondeling worden geïnformeerd over het overleg van de kwaliteitskamer.   
 De notitie over Shared Decision Making is bijna gereed. 
pag. 2: Op korte termijn hebben twee leden van de CR een kennismakingsgesprek met het nieuwe 

hoofd voeding. 
pag. 4: Het moreel beraad gepland september 2019 heeft op 22 mei 2019 plaatsgevonden. 
Het verslag wordt vastgesteld en toegezonden aan de raad van bestuur, Annemiek Nelis en OR. Het 
vastgestelde verslag wordt, na toestemming van de raad van bestuur, op intranet en internet gezet. 
 
Besluitenlijst per 11 april 2019  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 11 april  2019 
Actiepunten 1107, 1113, 1123, 1124, 1127, 1131, 1134, 1136 en 1137 vervallen. 
Ad 1101: Veel onderwerpen die zouden worden aangekaart in de kwaliteitskamer zijn bespreekpunten voor 

het overleg met de medisch directeur.  
Ad 1107: Voorgang sollicitatieprocedure: zie agendapunt 7. 
Ad 1122: Het volgende overleg van de cliëntenraden mProve zal waarschijnlijk door een andere cliëntenraad 

dan die van Rijnstate worden georganiseerd.  
Ad 1123: Het definitieve verslag van de IGJ is niet ter accordering naar de voorzitter van de CR gestuurd. 

Het staat inmiddels op intranet Rijnstate.  
Ad 1124: Er is een verslag van het overleg met de medisch directeur van 16 april 2019, het wordt meege-

zonden met de vergaderstukken voor de CR-vergadering van 27 juni 2019 in iBabs. 
Ad 1128: De proefpanels zijn niet vervallen, er is sprake van een naamswijziging. Het is belangrijk dat er al-

tijd CR-leden aanwezig zijn, dat was op 14 mei jl. niet het geval. Een CR-lid neemt hierover contact 
op met de betrokken medewerker in Rijnstate. Er komt een nieuw doelgroepenbeleid voeding. 

 
5. Mededelingen en rondvraag 
a. CCR Siza 
De CCR Siza heeft de CR uitgenodigd voor een overleg op maandag 2 september, 30 september,  
4 november of 25 november van 18.30 – 20.30 uur. De CR-leden laten het secretariaat weten wan-
neer ze kunnen. In de CR-vergadering van 27 juni a.s. wordt vastgesteld wie wanneer gaat.  
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b. Herbenoeming RvT-lid 
Op woensdag 11 september 2019 is er voor de CR van 13.15 – 14.00 uur een adviesgesprek over de 
herbenoeming van een RvT-lid. De voorzitter en een CR-lid voeren dit gesprek. 
 
c. Opening HAP 
Twee leden zijn naar de opening van de HAP geweest en hebben een rondleiding gehad, ook bij de 
apotheek. Bijzonder is dat medicijnen meteen kunnen worden meegenomen. Als er iets niet op voor-
raad is wordt dit per taxi thuisbezorgd. De HAP en SEH leren elkaar steeds beter kennen en overleg-
gen goed over zaken. De verwachting is dat dit steeds beter wordt.  
 
d. Klacht over oogarts 
Een patiënt is niet geopereerd door de eigen oogarts, de operatie is niet goed verlopen en ook niet te 
herstellen. Gegevens zijn vooraf niet gecheckt. De patiënt is gevraagd een klacht in te dienen. 
 
e. Slechte postbezorging vanuit Rijnstate aan patiënten 
De postbezorging is nog steeds niet goed. 
 
f. Sms berichten vanuit Rijnstate aan patiënten 
Het komt voor dat een sms wordt ontvangen over een afspraak die bij de patiënt niet bekend is.  
 
6. Ingekomen en verzonden post 
Er zijn geen opmerkingen over de ingekomen en verzonden poststukken. 
 
7. Voortgang sollicitatieprocedure nieuwe CR-leden 
De sollicitanten die na de sluiting van de vacature hebben gereageerd zijn door de voorzitter geïnfor-
meerd dat er nog één vacature is. Hierop heeft niemand gereageerd. 
Inmiddels heeft een kandidaat zich gemeld met de vraag of hij nog kan solliciteren. Besloten wordt dat 
dit mogelijk is. De voorzitter zal hem vragen een CV te sturen. De sollicitatiecommissie wordt weer 
uitgebreid tot vier CR-leden.  
 
8. Informatieboekje CR, versie 7 mei 2019 
Het informatieboekje CR wordt als prettig ervaren, als archief gezien en als basisdocument over de 
laatste stand van zaken van bepaalde onderwerpen.  
Opgemerkt wordt dat het geen stuk is voor nieuwe CR-leden, te veel informatie. Aangegeven wordt 
dat kandidaten bij hun sollicitatierondes het werkplan, jaarverslag en de samenwerkingsovereenkomst 
ontvangen. Kandidaat-leden krijgen het informatieboekje CR en kunnen daar naar eigen oordeel za-
ken al dan niet tot zich nemen.  
 
9. Terugkoppeling uit thema’s werkplan CR 2019 – 2021 

A. Kwaliteit 
Er zijn geen ontwikkelingen te melden.  
 

B. Voeding en Facilitair 
- Overleg facilitair d.d. 15 mei 2019 
Belangrijke zaken zijn de sloop van de flat in het najaar van 2019 en de spreiding van medewerkers die 
hier waren gehuisvest, gebruik van verlaagde balies, gebruik van de golfkar en uitbreiding daarvan, ope-
ning HAP en uitbreiding parkeerplaatsen, het aanstaande rookverbod Rijnstate, postbezorging en het pro-
ject telefonische bereikbaarheid.  
 

C. Patiëntenparticipatie 
- Voortgang 
Een wezenlijk punt dat is vervallen is de nulmeting. Dit is gewijzigd in het bepalen van een uitgangsposi-
tie die ieder jaar wordt geëvalueerd. De RvB gaat nu een visie op patiëntenparticipatie verwoorden waar-
bij het visiedocument van de CR leidend is.  
De gedrukte visiedocumenten patiëntenparticipatie zijn c.q. worden uitgereikt aan onder andere de RvB, 
RvT, OR, MT, VAR, voorzitters cliëntenraden mProve en voorzitters cliëntenraden ARTZ. 
 
Alle projecten patiëntenparticipatie binnen Rijnstate zijn geïnventariseerd. Dit moet nog worden bespro-
ken in het MT. Nagevraagd wordt wanneer dit gebeurd en wanneer het wordt toegestuurd. Er wordt van 
uitgegaan dat het in het programma patiëntenparticipatie door de twee managers wordt meegenomen.  
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D. Innovatie en technologie 
- Evaluatie innovatietraject 
Twee CR-leden hebben een gesprek gehad met de manager inkoop over de evaluatie van het innova-
tietraject. De CR heeft gefragmenteerd informatie ontvangen. De CR wil graag een totaalbeeld krijgen 
zodat duidelijk wordt waarop de CR moet reageren. Er wordt een afspraak gepland met de manager 
zorg en bedrijfsvoering, zij is projectleider van het innovatietraject. 
 
10. Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 27 juni 2019  
- Bespreken samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement 
Indien CR-leden suggesties en opmerkingen hebben kunnen deze vóór 1 juni 2019 naar het secretari-
aat worden gestuurd. 
 
- Voorstel deelname veiligheidsrondes 
Het agendapunt wordt vanwege afwezigheid van één van de voorbereiders op 27 juni 2019 doorge-
schoven naar de volgende CR-vergadering (29 augustus 2019). 
 
- Scholing 
Tijdsbeslag scholing wordt indien nodig besproken op 27 juni 2019. 
 
11. Eerste korte evaluatie over het werken met iBabs 
Over het algemeen zijn de CR-leden positief over het werken met iBabs al is het nog wennen. Er zit-
ten extra mogelijkheden in iBabs die, nadat de basisvaardigheden eigengemaakt zijn, zullen worden 
benut.  
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur. 
 
 
 
27 mei 2019  

 


