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In februari 2018 is oud-lid Maaike Straatsma overleden, twee maanden nadat zij afscheid had 

genomen van de cliëntenraad. Zij heeft zich als lid van de cliëntenraad tien jaar lang enthou-

siast en betrokken ingezet voor de belangen van onze patiënten.  

 

De Cliëntenraad Rijnstate (CR) heeft in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorg-

instellingen (Wmcz) adviesrecht en op diverse onderdelen verzwaard adviesrecht. De CR vormt 

daarmee een belangrijk en formeel medezeggenschaps- en overlegorgaan binnen Rijnstate. 

 

Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van (potentiële) cliënten van Rijnstate in het 

verzorgingsgebied. We hebben open ogen en oren naar alle belangrijke betrokkenen bij de tot-

standkoming van een kwalitatief hoogwaardig zorgproduct in de locaties. We bevorderen naar 

vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten en we verte-

genwoordigen daarmee de stem van de patiënt op verschillende niveaus in de organisatie. 

 

In 2018 hebben we gewerkt aan het werkplan voor de jaren 2019 – 2021. On ons niet te veel te 

laten leiden door de waan van de dag hebben we gekozen voor een aanpak op vier thema’s: 

kwaliteit, voeding & facilitaire zaken, patiëntparticipatie en innovatie & technologie. Per (sub) 

thema is een prioritering aangegeven.  

 

In januari is Christien van der Mijden voorgedragen voor benoeming, in april José Butter en 

Joke Huitinck.  

In december is afscheid genomen van Rob van Heusden (voorzitter), Adem Karaciftci en Ti-

neke de Rijk. Rob en Tineke zijn respectievelijk negen en acht jaar zeer actief geweest op ve-

lerlei gebied waarvoor hen veel dank is verschuldigd. Adem heeft gedurende drie jaar een 

goede inbreng gehad, met name op het gebied van culturele zaken heeft hij nieuwe invalshoe-

ken ingebracht. Linda Otten heeft het voorzitterschap van Rob van Heusden overgenomen. 

 

Per 31 december 2018 bestaat de cliëntenraad uit José Butter, Joop Gerrits, Joke Huitinck, 

Linda Otten (voorzitter), Christien van der Mijden, Gerard Savenije en Erna Wolfs. Ria van 

Doorn verzorgt het secretariaat. Om weer op sterkte te komen zijn vacatures opengesteld, is ge-

worven aan de hand van een nieuwe profielschets en zijn sollicitatiegesprekken gevoerd. In de-

cember zijn twee kandidaat-leden voorgedragen voor een benoemingsgesprek, zij starten in fe-

bruari 2019 met de kennismakingsperiode.  

 

Belangrijke onderwerpen van de cliëntenraad in 2018: 

 

Shared decision making 

We hebben tweemaal uitgebreid gesproken over shared decision making. Aan de orde is geko-

men de vraag welke informatie de arts aan de patiënt geeft, wat de behoefte is van de patiënt en 

hoe shared decision making wordt opgenomen in het medisch dossier. We hebben aandachts-

punten meegegeven ter bespreking in de medische staf.  

 

Patiëntparticipatie 

In mei heeft de raad van bestuur ons gevraagd mee te denken om patiëntparticipatie in Rijnstate 

een andere vorm te geven, met meer impact. Een inspirerend onderwerp: het samen verder 

brengen van patiëntparticipatie op onderwerpen als zorgpaden, verwijzingen, chronisch zieken, 

innovatie en het gebruik van e-consult. Het gaat er om dat de stem van de patiënt structureel be-

ter en op een gelijkwaardige manier op verschillende niveaus in de organisatie wordt gehoord 

om zo de zorg verder te verbeteren. In december zijn we gestart met workshops om te komen 



tot een visiedocument als start van de patiëntparticipatie. We hebben waarden gedefinieerd en 

aangegeven wat energie geeft. Het traject wordt begin 2019 vervolgd.  

 

Klachten 

Dit jaar hebben wij een gecombineerd overleg gehad met de klachtenfunctionaris en de voorzit-

ter en ambtelijk secretaris van de Klachtenonderzoekscommissie. Er is vooral gesproken over 

de communicatie met de patiënt gedurende de klachtenprocedure maar ook na afhandeling van 

de klacht. De cliëntenraad wil graag dat de patiënt wordt uitgenodigd voor nazorg om te horen 

hoe de procedure is ervaren. 

 

Transferbureau 

In een gesprek met het hoofd van het transferbureau is aandacht gevraagd voor de kwaliteit van 

de overdracht. Hiervoor is er een leantraject verpleegkundige overdracht. In de praktijk zien we 

echter nog problemen en blijven wij ons inzetten voor verbeteringen. 

 

Facilitaire zaken  

De cliëntenraad is in een themabijeenkomst uitgebreid geïnformeerd over de verbouwing van 

de IC/MC, het OKC en het Centrum voor Vrouw en Kind. We worden actief betrokken bij 

bouwprojecten.  

 

Voeding 

De cliëntenraad ziet er op toe dat de voeding gezond en verantwoord is en daarbij natuurlijk ook 

nog lekker. In 2018 hebben we zaken rond voeding weer positief kritisch gevolgd onder andere 

via proefpanels. 

 

HiX 

We zijn dit jaar tweemaal uitgebreid geïnformeerd over HiX en de invoering van dit elektro-

nisch patiëntendossier, ingevoerd op 12 december 2018. 

 

Patiëntportaal Mijn Rijnstate 

We zijn als klankbord betrokken bij het te vernieuwen patiëntportaal Mijn Rijnstate. We heb-

ben onder andere aandacht besteed aan onderzoek naar de kritische succesfactoren voor het ge-

bruik van de digitale patiëntomgeving.  

 

Adviezen 

In 2018 bracht de cliëntenraad vijf adviezen uit:  

- Een positief advies over de aanmeldzuilen, waarbij vooral de privacy een belangrijk aan-

dachtspunt is geweest.  

- Een ongevraagd advies een vast lid van de Klachtenonderzoekscommissie te benoemen. 

- Een ongevraagd advies een plaatsvervangend lid van de Klachtenonderzoekscommissie te 

benoemen. 

- Een positief advies over de Strategie Rijnstate 2019 – 2021. We hebben benadrukt dat de 

aandacht voor de patiënt als geheel belangrijk is en aandacht niet alleen moet worden toege-

spitst op medische zorg. 

- Een positief advies over de Statutenwijziging Rijnstate. 

 

Contact: clientenraadrijnstate@kpnmail.nl  

 

Informatie: https://www.rijnstate.nl/clientenraad  
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