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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag d.d. 12 december 2019 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 16.30 uur en heet iedereen welkom. 

 
2. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 21 november 2019 
pag. 3: Joke Huitinck dankt de CR-leden voor het vertrouwen om vicevoorzitter te worden. 
pag. 4: Bijeenkomsten mProve worden in principe bezocht door voorzitter en vicevoorzitter. 
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. 
 
3. Mededelingen en rondvraag - informatief 
a. Overleg medisch directeur 
Er is gesproken over de lange wachttijden bij oogartsen. Er zijn nieuwe oogartsen in dienst genomen, 
die moeten echter nog worden ingewerkt.  
 
b. Overleg Eten & Drinken 
Er wordt over nagedacht hoe vaak dit overleg gaat plaatsvinden nu het geen proefpanel meer is. Het 
voorstel vanuit Rijnstate is tweemaal per jaar.  
Het proeven van maaltijden kan tweemaal per jaar gebeuren tijdens een CR-vergaderingen. Er wordt 
een nieuw visiedocument Eten & Drinken opgesteld. Rijnstate zou dit graag in een CR-vergadering 
willen presenteren.  
Er is een uitnodiging om een bezoek te brengen aan Huuskes Deventer. Hier nemen vier CR-leden 
aan deel.  
 
c. Overleg financieel directeur 
Er is gesproken over de cao, afspraken zorgverzekeraars en plannen rond Elst. 
 
d. Integrative medicine 
Het hoofd behandelteam en ketenregisseur oncologisch centrum wil de gehele CR informeren over 
integrative medicine. De werkgroep: Patiënt: participatie en communicatie achterban’ zal een voorge-
sprek hebben om te horen wat zij precies willen. Informatie op de website is duidelijk over dit onder-
werp. 
 
4. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Ingekomen post 
Ad 6: Als CR-leden ideeën hebben over het symposium 2020 Gastvrije Zorg met Ziel kunnen die aan 

de portefeuillehouder worden doorgegeven. 
 
5. Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 23 januari 2020  
Van 17.30 – 18.30 uur wordt de CR bijgepraat over de bouw in Elst.  
 
6. Sluiting 
De vergadering wordt om 18.30 uur gesloten. 
 
 
17 december 2019  


