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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag d.d. 21 november 2019 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
2. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten 
Verslag CR-vergadering d.d. 17 oktober 2019 
pag. 2: De RvB zal over een jaar worden gevraagd naar de voortgang omtrent de rode kaart.  
pag. 3: In het formeel overleg met de RvB van 20 februari 2020 wordt gevraagd hoe de griepcampagne 

in Rijnstate is verlopen.  
pag. 6: Vanaf januari 2020 worden patiënten structureel bevraagd of zij de bevestiging van een afspraak 

per brief of SMS willen ontvangen.   
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 14 november 2019  
De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
Actiepunten per 14 november  2019 
Ad 1181: Overleg met de OR vindt plaats op 26 november a.s. van 10.00 – 11.00 uur.  
Ad 1186: Er is vanuit de RvB geen bezwaar om een vrijwilliger van Rijnstate als CR-lid op te nemen. 

Een vacature moet wel breed worden opengesteld. 
Ad 1191: Communicatie heeft aangegeven dat een stelling niet zal werken op de Wachtkamer TV.  
 
3. Mededelingen en rondvraag 
a. Staking ziekenhuis 
Twee CR-leden waren 20 november in het ziekenhuis. Het Atrium was feestelijk beplakt en bevlagd, 
vertegenwoordigers van vakbonden waren aanwezig evenals veel verpleegkundigen. Alles verliep rus-
tig. De voorzitter heeft twee dagen voor de staking een mail ontvangen van het actiecomité met de 
vraag wat de CR van de staking vindt. De voorzitter heeft aangegeven dat het geen patiëntvriendelijke 
actie is maar er begrip is voor de actie vanwege de knelpunten die er zijn.  
Een aandachtspunt voor de CR is hoe uitgestelde afspraken en OK’s worden ingehaald. Dit wordt 
meegenomen in het overleg met de OR en in de volgende bijeenkomst van de Kwaliteitskamer. 
In het overleg met de financieel directeur zullen financiële consequenties van de acties en een cao 
verhoging worden besproken. 
 
4. Ingekomen en verzonden post 
De ingekomen en verzonden poststukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
5. Nabespreking scholing d.d. 31 oktober 2019 / vaststellen verslag 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en toegestuurd aan de docent.  
Het overzicht waaraan een adviesaanvraag moet voldoen staat in het informatieboekje, evenals alle 
andere informatie uit de scholing.  
Iedereen is zeer tevreden over de scholingsdag, de docent was deskundig en haar verhaal sloot goed 
aan bij de Cliëntenraad Rijnstate.  
Er moet begin 2020 door de CR actie worden ondernomen om een medezeggenschapsregeling op te 
stellen. Er moet goed worden gekeken welke onderwerpen de CR daarin wil opnemen en ook moet 
weer kritisch worden gekeken naar de samenwerkingsovereenkomst.  
 
6. Nabespreking bijeenkomst ARTZ d.d. 6 november 2019 / vaststellen verslag 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en verstuurd aan de andere cliëntenraden.  
 
7. Nabespreking heidag 14 november 2019 / vaststellen verslag, Jaarplan 2020, actieplannen 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en toegestuurd aan de coach.  
Alle informatie van de heidag is opgenomen in het informatieboekje.  
De voorzitter heeft tijdens de heidag aangegeven dat actieplannen in november en december moeten 
worden opgesteld zodat er vanaf de eerste vergadering in 2020 mee kan worden gewerkt.  
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Iedereen heeft de heidag als positief ervaren, er is duidelijk structuur aangebracht. Het was ook een aan-
vulling op de scholingsdag. Voor het nieuwe CR-lid gaf het veel inzicht in het werk van de CR tot nu toe. 
Om de voortgang erin te houden zal er in april of mei 2020 weer een heidag worden georganiseerd.  
Een CR-lid pleit ervoor, mede naar aanleiding van de werkconferentie digitale strategie Rijnstate, meer 
aandacht te besteden aan de ‘digitale revolutie’. Het is nu ondergebracht bij patiëntenparticipatie, het 
moet veel aandacht krijgen.  
Besloten wordt de twee onderwerpen ‘communicatie’ en ‘hoe nu verder?’ te agenderen voor de CR-
vergadering van 12 december. 
 
8. Definitief vergaderschema cliëntenraad 2020 
De daadwerkelijke uitnodigingen worden na 23 januari 2020 gedaan als er zeven actieplannen liggen en 
vanuit die plannen duidelijk is geworden wie voor een CR-vergadering moet worden uitgenodigd.  
 
9. Voordracht Joke Huitinck tot vicevoorzitter Cliëntenraad Rijnstate 
Joke Huitinck wordt unaniem gekozen tot vicevoorzitter van de Cliëntenraad Rijnstate per 1 januari 2020. 
 
10. Voorbereiding formeel overleg met medisch directeur d.d. 10 december 2019 van 13.00 – 14.00 
Gespreksonderwerpen zijn: wachtlijsten (lange wachttijden oogartsen, huisartsen die al doorverwijzen 
naar Bergman Clinics in plaats van Rijnstate), consequenties stakingsdag voor patiënten, data overleg 
2020. Gevraagd wordt of de medisch directeur onderwerpen wil inbrengen.  
 
11. Terugkoppeling uit thema’s werkplan CR 2019 – 2021 

A. Kwaliteit 
- Voorstel voor deelname aan veiligheidsrondes 
Er komt in december een vervolggesprek met medewerkers van de afdeling kwaliteit en veiligheid die 
bezig zijn de vragenlijst voor de veiligheidsrondes aan te passen.  
 

B. Voeding en Facilitair 
- Participeert de CR in de werkgroep visie op voeding of wil de CR alleen meelezen? 
Het lijkt verstandig het actieplan van de themawerkgroep ‘Voeding: kwaliteit & beschikbaarheid’ af te 
wachten.  
 
- Overleg facilitair d.d. 16 oktober 2019  
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
- E-mail enquêtes patiënten over facilitaire dienstverlening Ziekenhuis Rijnstate 
Per e-mail wordt gemeld dat het besproken zal worden in de themawerkgroep ‘Voeding: kwaliteit & be-
schikbaarheid’.  
 

C. Patiëntenparticipatie 
- Overzicht lopende en geplande initiatieven patiëntenparticipatie in Rijnstate 
De themawerkgroep ‘Patiëntenparticipatie’ pakt dit op.  
 
- Verslagleging veiligheidsronde hemodialyse 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

D. Innovatie en technologie 
- Werkconferentie digitale strategie Rijnstate  
Het is spijtig dat enkele minuten vóór de werkconferentie werd meegedeeld dat er geen paneldiscussie 
zou zijn, waarop de oud-voorzitter die door de CR was gevraagd zich had voorbereid. Hij heeft naar zijn 
beleving weinig kunnen inbrengen, ook omdat hij geen toegang had tot stukken.  
Het onderwerp en de suggesties van de oud-voorzitter worden meegegeven aan de themawerkgroep 
‘Patiëntenparticipatie’ waar ‘technologie’ en ‘zorg van de toekomst’ onder valt.  
 

E. Structurele, niet themagebonden overleggen 
- Verslag overleg cliëntenraden mProve d.d. 7 november 2019 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. De presentatie over laaggeletterdheid staat op de 
website van mProve. De volgende bijeenkomst in het voorjaar van 2020 moet worden verzorgd door de 
cliëntenraad van Rijnstate. Het hoofd kwaliteit wordt gevraagd een stand van zaken te geven over hoe 
omgegaan wordt met calamiteiten.   
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F. Overige 

- Powerpointpresentatie kick-off bijeenkomst bewegwijzering d.d. 22 oktober 2019 
De presentatie wordt voor kennisgeving aangenomen. Het project wordt vervolgd. 
 
- Verslag overleg psychosociale zorg & zingeving d.d. 7 oktober 2019 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
12. Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 12 december 2019  
De vergadering start om 16.30 uur, om 18.00 uur is er een diner. Agendapunten zijn ‘communicatie’ en 
‘hoe nu verder?’, de laatste twee onderwerpen van de heidag die niet zijn besproken, en het Jaarplan 
2020. 
 
13. Sluiting 
De vergadering wordt om 19.45 uur gesloten. 
 
 
 
25 november 2019  


