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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag d.d. 17 oktober 2019 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Formeel overleg met raad van bestuur (Hans Schoo en Mascha Janssen) 
- Voortgang patiëntenparticipatie Rijnstate 

De lijst met verschillende soorten projecten en acties patiëntenparticipatie binnen Rijnstate wordt 
naar de CR gestuurd. Op basis van de visie van de CR en de lijst vindt bespreking plaats in het 
MT, het wordt zo spoedig mogelijk geagendeerd. 

 
- Stikstofbeleid 

De actuele stikstofproblematiek heeft geen gevolgen voor de huidige verbouw- en bouwplannen, 
Rijnstate heeft overal vergunningen voor. Het probleem speelt als er nieuwe vergunningen moeten 
worden aangevraagd.  

 
- Klachten 

 Hoe gaat de raad van bestuur om met de terugkoppeling? 
Per kwartaal wordt een overzicht van alle actuele klachten ontvangen, onderverdeeld naar kolom 
en op onderwerpen als bejegening, inhoudelijk medisch, enz. Deze worden door de raad van be-
stuur gebruikt in de monitoringsgesprekken met de managers. In het rapport van Nivell wordt de 
vraag gesteld of van klachten genoeg wordt geleerd. Naar aanleiding hiervan is de managers ge-
vraagd hoe dit proces intern is georganiseerd, samen met de specialist manager. De indruk is dat 
het proces heel serieus wordt genomen. Er word gevraagd welke punten blijven liggen, hoe daar-
van te leren en ook te leren van afdelingen waar het goed gaat.  
Ongenoegens geuit door patiënten worden niet geregistreerd. Binnen Rijnstate worden spiegel-
gesprekken georganiseerd waarbij mensen worden uitgenodigd op basis van hun ervaring. Er zijn 
veel initiatieven om ervaringen met het ziekenhuis te delen. Er moet een laagdrempelige manier 
komen waarin patiënten kunnen aangeven of zij tevreden zijn en of zij vragen hebben.  
De CR vraagt naar de rol van de klachtenfunctionarissen en of zij hun overall inzicht kunnen ge-
bruiken voor beleid. 
Het werk van klachtenfunctionarissen is bemiddelen. De raad van bestuur bespreekt wat hen 
overall opvalt en de uitkomst wordt door de raad van bestuur meegenomen in de gesprekken met 
de managers en in het MT. De mensen op de afdelingen moeten in actie komen. Klachtenfunctio-
narissen signaleren en helpen de managers ook gesprekken aan te gaan met artsen en ver-
pleegkundigen. Klachtenfunctionarissen schrijven geen beleid. 

 
 Hoe zijn de ervaringen met het gebruik van gele en rode kaarten? 
Gele en rode kaarten zijn in 2017 ingevoerd. Het aantal opgelegde kaarten is niet hoog gezien de 
hoeveelheid incidenten waar de beveiliging bij is betrokken. Het aantal incidenten op de SEH in 
de avond- en nachturen neemt toe, ook een maatschappelijke ontwikkeling. De ervaringen met 
de kaarten is positief, vooral bij de medewerkers die te maken hebben met agressief gedrag, het 
is prettig dat de werkgever daar iets mee doet.  

 
- Stand van zaken (uitstel) verbouwing Atrium 

De CR is recent goed geïnformeerd over het uitstel van de verbouwing. De ingang van het zie-
kenhuis is de eerste toegang tot het ziekenhuis. Het is voor patiënten belangrijk dat zij zich op 
hun gemak voelen. Het is prettig dat er toch bouwzaken worden opgepakt en ook medewerkers 
zich gastvrijer opstellen. De bouwstromen moeten op elkaar worden afgestemd. Als eerste wordt 
nu de poli-apotheek opgeleverd waarbij al zichtlijnen verbeteren. Medio 2020 wordt de opname-
planning en prikpost verbouwd. In het voorjaar van 2020 is de verwachting dat er een duidelijke 
planning en fasering komt voor de rest van het Atrium.  

 
- Uitwisselen gegevens tussen ziekenhuizen 

Er is geen landelijke EPD waardoor er buiten Rijnstate niet in het cliëntendossier kan worden ge-
keken. Artsen die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt mogen gegevens uitwisselen.  
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- Cao ziekenhuizen 
De vakbonden hebben een voorstel gedaan aan de NVZ om uit de impasse te komen. Daarbij is 
ook aangekondigd dat er een landelijke staking komt op 20 november. De NVZ zet alles op alles 
om dit te voorkomen.  

 
- Griepcampagne 

De griepcampagne in Rijnstate is gestart. Iedereen krijgt een reep chocola van Tony’s Chocolonely 
met daarop feiten en fabels over de griepprik, om medewerkers te stimuleren de griepprik te halen.  

 
3. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten 
Verslag CR-vergadering d.d. 19 september 2019 
pag. 4: De oud-voorzitter van de CR neemt deel aan het symposium digitale strategie op 31 oktober. 
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 19 september 2019  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 19 september  2019 
Actiepunten 1128, 1140, 1150, 1161, 1164, 1172, 1173 en 1174 vervallen. 
 
4. Mededelingen en rondvraag 
a. Gesprek CR Doetinchem 

Twee leden van de CR hebben, op hun verzoek, gesproken met een delegatie van de CR Doetin-
chem.  

 
b. Veiligheidsronde hemodialyse 

Een CR-lid heeft de veiligheidsronde meegelopen.  
 

c. Overleg psychosociale zorg en zingeving 
Twee leden hebben overleg gehad, de afdeling is een samenwerking van geestelijke verzorging, 
medische psychiatrie en maatschappelijk werk.  

 
d. Overleg met OR 

De voorzitter en een CR-lid zullen het regulier overleg met de OR aangaan.  
 
e. Project telefonische bereikbaarheid 

Twee leden van de CR worden aangemeld bij de projectleider. Eén lid van de CR heeft ervaring 
met het onderwerp en zal vraagpunten  formuleren.  

 
5. Ingekomen en verzonden post 
De ingekomen en verzonden poststukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
6. Basiscursus medezeggenschap Cliëntenraad Rijnstate d.d. 31 oktober 2019 
Het programma voor de scholing is rond. 
 
7. Voorstel programma cliëntenraden ARTZ d.d. 6 november 2019 
Hoewel er geen medewerkers van ARTZ aanwezig zijn gaat de bijeenkomst door. Er is vanuit de cliën-
tenraden behoefte elkaar te spreken.  
 
8. Heidag 14 november 2019 
Het programma is gereed.  
 
9. Bezetting cliëntenraad 
Vanwege mogelijk conflicterende belangen is besloten niet in zee te gaan met het kandidaat-lid.  
Besloten wordt de vacature niet nog dit jaar in te vullen maar door te schuiven naar begin 2020. 
 
10. Voorstel voor deelname aan veiligheidsrondes of mondelinge informatie over voortgang 
Er is een tweede opbouwend gesprek met de afdeling kwaliteit en veiligheid geweest.  
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11. Vergaderschema cliëntenraad voorstel 2020 
Het vergaderschema wordt vastgesteld.  
 
12. MR Linac – RadioTherapie Groep 
Het is helaas niet gelukt via lobby de MR Linac in Arnhem geplaatst te krijgen, hij staat nu in Deventer. 
 
13. Terugkoppeling uit thema’s werkplan CR 2019 – 2021 

A. Kwaliteit 
Het is van belang tijdens de heidag te bespreken dat patiëntervaringen van blijvende waarde zijn voor de 
CR, die worden nu te weinig gedeeld.  
 

B. Voeding en Facilitair 
- Verslag overleg hoofd ontvangst en patiëntenvoorziening d.d. 18 september 2019 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
- Verslag kwartaaloverleg Eten en Drinken 3 oktober 2019 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. Een belangrijk aandachtspunt is de rol van de voe-
dingsassistenten die niet meer onder facilitair vallen.  
 
- Overleg facilitair d.d. 16 oktober 2019  
Er volgt nog een verslag. Belangrijk is dat er op korte termijn wordt gekeken naar de wandelroute naar de 
huisartsenpost en de verlichting daar.  
Er wordt volgend jaar een nieuw visiedocument opgesteld met visie op voeding. De CR zal er nadrukke-
lijk bij worden betrokken.  
 

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 formeel overleg cliëntenraad en raad van toezicht d.d. 25 september 2019 
Er volgt nog een verslag. 
 
- Verslag overleg medisch directeur d.d. 16 juli 2019 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
- Werkgroep bewegwijzering 
In week 43 vindt een eerste bijeenkomst van de werkgroep plaats. 
 

F. Overige 
- Verslag overleg Cliëntenraad Rijnstate en CCR Siza 
Er heeft een open en positief gesprek plaatsgevonden.  
 
14. Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 21 november 2019  
- Nabespreking scholing d.d. 31 oktober 2019 
- Nabespreking bijeenkomst ARTZ d.d. 6 november 2019 
- Nabespreking heidag d.d. 14 november 2019 
 
15. Sluiting 
Annemiek Nelis complimenteert de CR, er is meer rust en focus. Zij vindt het leuk om te zien dat  
patiëntenparticipatie bij veel onderwerpen terugkomt. Het is goed dat er open contact is met de afde-
ling kwaliteit en veiligheid, een natuurlijke partner van de CR in het ziekenhuis. Het is ook heel goed 
dat kritisch wordt gekeken of de CR iets al dan niet moet oppakken, er is echt een slag gemaakt, de 
CR is effectiever.  
De vergadering wordt om 19.30 uur gesloten. 
 
 
 
21 oktober 2019  


