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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 
 

Verslag d.d. 19 september 2019 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Gesprek met klachtenfunctionarissen en Klachtenonderzoekscommissie 
Er heeft overleg plaatsgevonden. 
 
3. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten 
Verslag CR-vergadering d.d. 29 augustus 2019 
pag. 5: Linda Otten en Joop Gerrits bedanken de CR-leden voor de unanieme herbenoeming. 
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 29 augustus 2019  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 29 augustus  2019 
Naar aanleiding van: 
1158: De bijeenkomst van mProve van 16 oktober wordt verplaatst, een definitieve datum volgt.  
1161: Er is op 10 oktober een overleg met de afdeling kwaliteit en veiligheid over een nieuw voorstel over 

veiligheidsrondes. In de vergadering van 17 oktober zal het definitieve stuk waarschijnlijk nog niet 
beschikbaar zijn, wel zal de CR over de voortgang worden geïnformeerd.  

1162: De portefeuillehouders klachten bekijken of er een ander jaarverslag over klachten moet komen.  
1163: Op 25 september is er een afspraak met de CR Gelre Ziekenhuizen over patiëntenparticipatie.  
  
4. Mededelingen en rondvraag 
a. Kandidaat-lid 
Het bevalt het kandidaat-lid om deel te nemen aan de cliëntenraad. Hij vindt de CR-leden gedreven en 
dat de CR-leden goed met elkaar omgaan. Het is prettig om in een respectvolle omgeving te zijn, met 
aandacht voor elkaar en de cliënten. Hij zou het fijn vinden deel uit te gaan maken van de cliënten-
raad.  
 
b. Opening hartcatheterisatieafdeling 
De voorzitter is uitgenodigd voor de opening van de hartcatheterisatieafdeling en is aanwezig ge-
weest. De nieuwe kamers zijn mooi geworden.  
 
c. Telewerkvoorziening / inloggegevens CR-leden 
Ieder CR-lid heeft een e-mailaccount bij Rijnstate. Op intranet is veel (achtergrond)-informatie te vin-
den. 
 
5. Ingekomen en verzonden post 
Ad 3b: In het jaarverslag 2018 over agressie en ongewenst gedrag (AOG) staat informatie over rode en 

gele kaarten. Wellicht kunnen geïnteresseerden een keer een gesprek hebben met Luc Beije, 
hoofd bedrijfsveiligheid & continuïteit. Het onderwerp wordt in eerste instantie besproken in het 
formeel overleg met de raad van bestuur op 17 oktober. 

Ad 16: De CR is uitgenodigd voor het symposium digitale strategie op 31 oktober, het valt samen met de 
scholingsdag. De oud-voorzitter wordt gevraagd deel te nemen.  

 
6. Voorbereiding overleg CR en raad van toezicht d.d. 25 september 2019 
- Patiëntenparticipatie 
- Ontwikkeling ontschotting 
- Spreiding locaties Rijnstate 
 
7. Voorbereiden formeel overleg met raad van bestuur d.d. 17 oktober 2019 
Te bespreken onderwerpen: 
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- Voortgang patiëntenparticipatie in Rijnstate 
- Stikstofbeleid: heeft dit invloed op bouwactiviteiten Rijnstate 
- Klachten: hoe gaat de raad van bestuur om met de terugkoppeling vanuit de klachtenfunctionaris-

sen en Klachtenonderzoekscommissie en hoe is de ervaring van het gebruik van gele en rode 
kaarten 

- Uitstel verbouwing Atrium 
 
8. Voorstel voor heidag 14 november 2019 
De CR-leden hebben geen inhoudelijke op- of aanmerkingen.  
 
9. Terugkoppeling uit thema’s werkplan CR 2019 – 2021 

A. Kwaliteit 
Er zijn vier veiligheidsrondes gepland die gewoon doorgang vinden. 
 

B. Voeding en Facilitair 
Het hoofd ontvangst en patiëntenvoorzieningen is bezig met het samenstellen van een werkgroep be-
wegwijzering, de CR zal hierin een rol spelen. 
 

C. Patiëntenparticipatie 
Er is geen nieuws te melden. 
 

D. Innovatie en technologie 
Er is geen nieuws te melden. 
 

E. Structurele, niet thema-gebonden overleggen 
- Verslag va het herbenoemingsgesprek met de heer Rens, lid raad van toezicht, d.d. 11 september 2019 
Er is een positief advies afgegeven. Zijn portefeuille is digitale zaken en ondernemerschap.  
 
- Verslag kwartaaloverleg directeur financiën, d.d. 4 september 2019 
Er heeft een prettig en open gesprek plaatsgevonden, het is een ingewikkelde materie. Het verslag wordt 
voor kennisgeving aangenomen. 
 
10. Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 17 oktober 2019  
- Formeel overleg met de raad van bestuur 
- Voorstel voor deelname aan veiligheidsrondes of mondelinge informatie over voortgang 
 
11. Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Rijnstate – ter vaststelling 
Het gewijzigde huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.  
 
12. Voordracht Sergic Davidian – ter besluitvorming 
Sergic Davidian wordt unaniem voorgedragen aan de raad van bestuur.  
 
13. Sluiting 
De vergadering wordt om 19.25 uur afgesloten. 
 
 
 
23 september 2019  


