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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 
 

Verslag d.d. 29 augustus 2019 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten 
Verslag CR-vergadering d.d. 27 juni 2019 
pag. 1: Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van de problemen op de postkamer. 
pag. 3: Hans Schoo heeft twee exemplaren van de visie op patiëntenparticipatie aan de minister voor 

medische zorg en sport meegegeven. De bouwdirecteur heeft ook een exemplaar ontvangen. 
pag. 4: Er gaan drie leden naar het overleg CCR Siza. 
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 27 juni 2019  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 27 juni  2019 
Actiepunten 1101, 1125, 1126, 1130, 1133, 1145, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153 en 1154 vervallen. 
Naar aanleiding van: 
1101: Het verslag van het overleg met de medisch directeur van 17 juli 2019 wordt nog toegezonden. 
 Dit geldt ook voor het verslag van het overleg met de financieel directeur van 12 juni 2019. 
1128: Het eerstvolgende ‘proefpanel’ vindt plaats op 3 oktober 2019 (in plaats van 10 september 2019). 
1140: Het is nog niet duidelijk of alle projecten patiëntenparticipatie in het MT zijn besproken, de CR heeft 

nog geen informatie ontvangen. Vóór de zomer is er voor het laatst naar gevraagd. Bij het formeel 
overleg met de RvB is het onderwerp van gesprek. Het is belangrijk navraag te blijven doen, het 
thema patiëntenparticipatie kan niet te lang vooruitgeschoven worden. 

1150: De vraag aan de RvB over uitstel verbouwing Atrium moet worden genuanceerd nu er al wel aan-
passingen gaan plaatsvinden.  

 
3. Mededelingen en rondvraag 
a. Overleg met CCR Siza 
CCR Siza nodigt de CR-leden uit voor het laatste uur van hun themabijeenkomst, vanaf 19.30. Zij wil-
len graag het onderwerp elektronisch cliëntdossier bespreken en zij vragen de CR om agendapunten. 
Vanuit de CR zal worden gevraagd of de problemen van bewoners van Siza rond toegang tot de SEH, 
toegankelijkheid en dergelijke zijn opgelost. Hierover is rechtstreeks contact geweest met de CCR 
Siza en Rijnstate. Vanuit de CR wordt gevraagd hoe de CCR Siza informatie ophaalt bij de achterban. 
Tevens wordt gevraagd, in het kader van de heidag, hoe de CCR Siza is samengesteld en functio-
neert.  
 
b. Rechtszaak over donorvader 
Een kind van een zaaddonor spant een rechtszaak aan tegen Rijnstate Arnhem omdat ze wil weten 
wie haar vader is.  
 
c. mProve 16 oktober 2019 in Jeroen Bosch Ziekenhuis 
De voorzitter en twee leden van de CR wonen deze middagbijeenkomst bij.  
 
4. Ingekomen en verzonden post 
De post wordt voor kennisgeving aangenomen.   
 
5. Voorstel voor scholing 31 oktober 2019 
In de basiscursus medezeggenschap wordt het visiedocument patiëntenparticipatie en het werkplan 
2019 – 2021 meegenomen. In oktober wordt kennisgemaakt met de cursusleider.  
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6. Voorstel voor heidag 14 november 2019 
Er wordt melding gedaan van de voortgang.  
 
7. Voorstel voor deelname aan veiligheidsrondes 
Er wordt melding gedaan van de stand van zaken. Bij de afdeling kwaliteit en veiligheid zijn de notities 
die er zijn over veiligheidsrondes opgevraagd, daterend uit 2012. Gekeken is of de CR zich kan her-
kennen in het doel. Dat is gedeeltelijk het geval maar de CR heeft nog andere doelen: CR-leden willen 
bekend worden met afdelingen, de mogelijkheid hebben afdelingen te leren kennen, patiënten kunnen 
spreken, enz. Er is overleg geweest met twee medewerkers van de afdeling kwaliteit en veiligheid om 
dit te bespreken. Afgesproken is dat de afdeling met een voorstel komt en zo mogelijk de wensen van 
de CR daarin meeneemt. Om in contact te komen met patiënten zijn er patiëntenpanels, bekeken 
wordt of CR-leden daarvoor kunnen worden uitgenodigd. Op die manier kan er contact zijn met de 
achterban.  
 
8. Voorbereiden gesprek klachtenfunctionarissen en klachtencommissie d.d. 19 september 2019 
De volgende aandachtspunten worden ingebracht: 
- Jaarverslag 2018 klachten:  

 Oogheelkunde, cardiologie (wellicht doordat acuut en gepland op één afdeling zitten) en snijden-
de vakken scoren hoog als het gaat om klachten. 

 Klachten staan ‘zacht’ geformuleerd: “we denken dat” en “het zou kunnen liggen aan een hogere 
productie”, enz. Belangrijk is te weten wat de echte oorzaak is van klachten. Nu wordt veel gere-
lativeerd. 

 Bij organisatie scoort ‘faciliteit / omstandigheden’ het hoogst, ondanks een dalende trend, zoals 
bij: kwaliteit ruimtes  en gebruik materialen. De vraag is hoe zaken zijn opgepakt en waaruit dit 
blijkt. 

 Communicatie/informatievoorziening: scoort hoog als het gaat om klachten. 
 In het verslag ontbreekt het aan visie waar klachtenfunctionarissen en ook de organisatie op in-

zetten, de vraag is welke punten om grotere actie vragen (vorig jaar gaf de klachtenfunctionaris 
aan dat zij alleen constateren en benoemen en beleid aan afdelingen en raad van bestuur is. 

 Wellicht wordt meer duidelijk als bekend is wat de taakopdracht is van de klachtenfunctionaris, 
wellicht is dat beperkt tot een signaalfunctie. 

 
9. Vervreemding niet strategisch vastgoed Zevenaar en Velp 
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.   
 
10. Reactie raad van bestuur op aanpassing huidige samenwerkingsovereenkomst en het huis-

houdelijk reglement 
Alle opmerkingen van de raad van bestuur op de samenwerkingsovereenkomst worden overgenomen. 
De opmerking over het huishoudelijk reglement wordt verwerkt.  
Over het verzorgingsgebied wordt opgemerkt dat dit groot is. 
 
11. Verzoek om ideeën patiëntenparticipatie CR Gelre Ziekenhuizen te toetsen met CR Rijnstate 
De werkgroep patiëntenparticipatie neemt op korte termijn contact op voor een gesprek. 
 
12. Voorbereiding bijeenkomst CR ARTZ 
Als datum wordt vastgelegd woensdag 6 november 2019 van 17.30 – 19.30 uur. Er wordt een zaal gere-
serveerd voor 40 personen waarbij de gebruikelijke gezonde broodjes worden besteld.  
Patiëntenparticipatie zal een belangrijk onderwerp zijn van de bijeenkomst.  
NB: de bijeenkomst vindt plaats in het restaurant van Ziekenhuis Zevenaar. 
 
13. Sollicitatie kandidaat-lid 
De leden van de sollicitatiecommissie hebben een prettig gesprek gevoerd met de kandidaat.  
 
14. Terugkoppeling uit thema’s werkplan CR 2019 – 2021 

A. Kwaliteit 
Er is geen nieuws te melden 
 

B. Voeding en Facilitair 
- Verslag van het overleg met hoofd ontvangst en patiëntenvoorzieningen 
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Er ligt een duidelijk en helder verslag. Het hoofd heeft de CR gevraagd te adviseren over de methodiek 
van het meten van gastvrijheid. De volgende aandachtspunten worden meegegeven: 
- Patiënten die Rijnstate binnenlopen interviewen en hier iemand voor inhuren, bijvoorbeeld een stu-

dent van de HAN. 
- Mystery guests inzetten en terugkoppeling bespreken. 
- Gebruik van de ‘stoplichtmethode’, deze wordt al gebruikt bij de bloedafname, echter, mensen wor-

den er niet op geattendeerd hun mening te geven, dat zou wel moeten gebeuren. 
- Het sturen van een gerichte mail aan patiënten die in Rijnstate zijn geweest en hen vragen een en-

quête in te vullen waarbij ook wordt verzocht of zij telefonisch mogen worden benaderd naar aanlei-
ding van de enquête. 

 
- Verslag van het overleg met programmadirecteur bouw 
De verbouwing van het Atrium is naar achteren geschoven maar in de tussentijd wordt wel het nodige 
gedaan om de ruimte aan te passen om meer eenheid en rust te creëren, onder andere door goede zicht-
lijnen te maken. Het blijft jammer dat patiëntenvervoer via het Atrium moet plaatsvinden, ook al is het aan 
de randen.  
 

C. Patiëntenparticipatie 
Er is geen nieuws te melden. 
 

D. Innovatie en technologie 
Er is geen nieuws te melden  
 
15. Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 19 september 2019  
- Gesprek klachtenfunctionarissen en klachtencommissie 
- Voorbereiding overleg CR en raad van toezicht d.d. 25 september 2019: 

 Patiëntenparticipatie: de CR wil graag de mening horen van de raad van toezicht en hoe zij de 
implementatie zien. Wellicht heeft de raad van toezicht nog tips of adviezen voor de CR over 
dit thema. 

 Ontwikkeling in de ontschotting van de zorg: onder andere 1,5 lijnszorg en hoe Rijnstate sa-
menwerkt om dit te bereiken en welke netwerken daarvoor worden gebruikt. Belangrijk is te 
weten hoe dit in de regio wordt vormgegeven. De ideeën van specialisten en huisartsen hier-
over zijn ook van belang, evenals de vraag welke financiële aspecten hieraan zitten.  

 Als er tijd over is kan worden gevraagd hoe de raad van toezicht de spreiding van locaties van 
Rijnstate in de regio ziet en welke voordelen hieraan zitten.    

- Voordracht kandidaat-lid 
- Voorstel voor heidag 14 november 2019 
 
16. Herbenoeming Joop Gerrits en Linda Otten – ter besluitvorming 
Joop Gerrits en Linda Otten worden unaniem herbenoemd in hun derde periode als lid van de CR. 
De raad van bestuur wordt gevraagd de herbenoeming te formaliseren.  
 
17. Sluiting 
De vergadering wordt om 19.35 uur afgesloten. 
 
 
 
2 september 2019  


