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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 
 

Verslag d.d. 27 juni 2019 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten 
Verslag CR-vergadering d.d. 23 mei 2019 
pag. 6: Er wordt gewerkt aan verbetering van de postbezorging en daarmee SMS-berichten over afspra-

ken. In het overleg met de medisch directeur wordt gevraagd of de problemen zijn opgelost.  
pag. 6: Een mogelijk vervolgtraject patiëntenparticipatie voor de CR met Ikone kan terugkomen als er 

meer duidelijkheid komt over patiëntenparticipatie binnen Rijnstate in zijn geheel.   
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 23 mei 2019  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 23 mei  2019 
Actiepunten 1096, 1107, 1122, 1128 (deels), 1138, 1139, 1141 en 1142 vervallen. 
 
3. Mededelingen en rondvraag 
a. Afdeling cardiologie 
Bijzonder is dat op één afdeling zowel planbare als acute zorg plaatsvindt waardoor planbare zorg 
soms in de knel komt. Patiënten kunnen hierdoor nerveus worden. Dit is een voorbeeld dat zal worden 
meegenomen in het programma patiëntenparticipatie. Belangrijk is dat er methodes komen binnen 
Rijnstate waardoor deze signalen makkelijk zijn op te halen en er voor patiënten een lage drempel is 
om ervaringen te delen.  
 
b. Heidag CR 
De voorbereidingscommissie gaat uit van twee dagdelen en deze extern te laten plaatsvinden onder 
externe begeleiding. De doelstelling van de dag zou moeten zijn het aanbrengen van focus op de ma-
nier van werken als CR. Uitgangspunten zijn onder andere het visiedocument patiëntenparticipatie, 
het werkplan en het strategisch kader van Rijnstate.  
 
c. IGJ – overlast door warmte 
De CR is via e-mail benaderd door een inspecteur van de IGJ naar aanleiding van een klacht over 
overlast door warmte op de AOA van Rijnstate. De CR is gevraagd aan te geven of hierover klachten 
zijn ontvangen. Er is een brief verzonden dat er tot nu toe bij de CR geen klachten over zijn binnenge-
komen. Rijnstate is rond 1995 gebouwd en er is niet overal goede klimaatbeheersing. Rijnstate han-
teert wel een hitteplan. Bij extreme warmte is het overal lastig koelen.  
 
4. Ingekomen en verzonden post 
Ad 8: De proefpanels vinden plaats op dinsdag 10 september en dinsdag 10 december 2019 van 16.00 

tot 17.00 uur. Alle CR-leden worden hiervoor uitgenodigd, iedereen geeft zelf door of hij/zij al dan 
niet aanwezig is met een cc aan alle CR-leden. 

 
5. Bespreken wijzigingen samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement 
De CR gaat akkoord met de wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst.  
De wijzigingen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. 
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a.  De CR-leden gaan akkoord met de wijzigingen in het huishoudelijk reglement. 
Het gewijzigde reglement wordt ter kennisneming verzonden aan de RvB en RvT. 
 
6. Tijdsbeslag scholing CR 
Er wordt gesproken over een tijdsbeslag voor de scholing. Hiermee gaat de voorbereidingsgroep aan 
de gang.  
 
7. Verspreiding visiedocument patiëntenparticipatie 
De CR-leden nemen de afgesproken verspreiding van het visiedocument op zich.  
 
8. Deelname aan overleg CCR Siza 
Op 2 september zullen vier leden van de CR deelnemen aan het overleg met CCR Siza. 
NB: CCR Siza heeft nog geen visiedocument ontvangen. 
 
9. Voortgang vacature Cliëntenraad Rijnstate 
Er is contact geweest met een sollicitant die inmiddels een motivatiebrief en CV heeft toegezonden ten 
behoeve van de sollicitatiecommissie.  
 
10. Terugkoppeling uit thema’s werkplan CR 2019 – 2021 

A. Kwaliteit 
- Verslag overleg Cliëntenraad Rijnstate met management Zorg 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

B. Voeding en Facilitair 
- Kennismaking hoofd Eten & Drinken 
Er heeft een prettig gesprek plaatsgevonden.  
 

C. Patiëntenparticipatie 
Er is geen nieuws te melden. 
 

D. Innovatie en technologie 
Er wordt weer kwartaaloverleg ingevoerd met de manager zorg en bedrijfsvoering.  
 
11. Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 29 augustus 2019  
- Voorstel voor scholing 31 oktober 2019 
- Voorstel voor heidag 14 november 2019 
- Voorstel voor deelname veiligheidsrondes: bij het kwaliteitsbureau wordt een notitie over de opzet 

en het doel van de veiligheidsrondes opgevraagd 
- Herbenoeming Joop Gerrits en Linda Otten 
Een eventuele voordracht van het kandidaat-lid wordt doorgeschoven naar september 2019. De voor-
zitter zal hem hierover informeren.  
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur. 
 
 
 
1 juli 2019  


