
Jaarverslag 2019 Cliëntenraad Rijnstate 

 

De cliëntenraad heeft in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz) adviesrecht en op diverse onderdelen verzwaard adviesrecht. De cliëntenraad 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 april zijn Jan Hochstenbach en Samir Yazilitas voorgedragen voor benoeming, in september 

Sergic Davidian. Zij zijn vervolgens alle drie benoemd. Linda Otten en Joop Gerrits zijn in au-

gustus herbenoemd in hun derde periode. Hiermee is de cliëntenraad bijna weer op volle 

sterkte, er is nog één vacature, deze wordt in de loop van 2020 opengesteld. 

Per 31 december 2019 bestaat de cliëntenraad uit José Butter, Sergic Davidian, Joop Gerrits, 

Jan Hochstenbach, Joke Huitinck (vicevoorzitter), Linda Otten (voorzitter), Christien van der 

Mijden, Gerard Savenije, Samir Yazilitas en Erna Wolfs. Joke Huitinck neemt per 1 januari 

2020 het vicevoorzitterschap op zich. Ria van Doorn verzorgt het secretariaat.  

 

In 2019 is er driemaal formeel overleg geweest met de raad van bestuur waarbij onder andere is 

gesproken over patiëntenparticipatie, ontslag patiënt, strategie, HiX, klachten, keurmerken, pa-

tiëntenportaal en griepcampagne. Eenmaal per jaar woont het lid van de raad van toezicht, dat 

is voorgedragen door de cliëntenraad, een vergadering bij.  

 

Belangrijke onderwerpen van de cliëntenraad in 2019. 

 

Patiëntenparticipatie 

In december 2018 zijn wij gestart met workshops om te komen tot een visiedocument patiën-

tenparticipatie. We hebben waarden en uitgangspunten gedefinieerd en aangegeven wat voor 

ons van belang is geeft. Van januari t/m maart is in drie sessies gewerkt aan het formuleren van 

beloftes/dromen, stadia van participatie, in te zetten methodieken voor patiëntparticipatie, pati-

entervaringen, onze kernkwaliteiten en het komen tot gerichte actie. 

Het proces heeft een visiedocument opgeleverd ‘De patiënt als gelijkwaardige partner in de 

zorg’, onze visie op patiëntenparticipatie in Rijnstate voor de periode 2019-2024. 

Het visiedocument is de basis voor verdere uitwerking en invulling van patiëntenparticipatie 

binnen Rijnstate waarbij de cliëntenraad nauw betrokken blijft.  

https://www.rijnstate.nl/media/1127731/visiedocument-cr-patie-ntenparticipatie-def.pdf 

 

Meerjareninvesteringsplan 

Wij zijn geïnformeerd over het meerjareninvesteringsplan tot 2026. Er wordt onder andere ge-

keken naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats, daarbij wordt ook digitale strategie 

betrokken.  

 

Veiligheidsrondes 

Er is nagedacht over het continueren van onze deelname aan de veiligheidsrondes, die vooral 

gaan over apparatuur, medicijnlijsten, enz. Wij willen daarnaast ook aandacht voor ervaringen 

van patiënten op de afdeling en de sfeer proeven. Er is constructief overleg met de afdeling 

kwaliteit en veiligheid om onze aandachtspunten in te brengen, er zal meer patiëntenparticipatie 

aan bod komen, bepaalde thema’s zullen met patiënten worden besproken. Het definitieve 

voorstel volgt in 2020. 

https://www.rijnstate.nl/media/1127731/visiedocument-cr-patie-ntenparticipatie-def.pdf


Samen kiezen, samen doen 

We nemen deel aan de werkgroep ‘Samen kiezen, samen doen’. Gezamenlijke besluitvorming 

is een proces waarin de zorgprofessional en de patiënt in gezamenlijkheid tot besluiten komen 

die het beste passen bij de betreffende patiënt. Informatie-uitwisseling vormt hierin een essenti-

eel onderdeel maar vooral ook de wijze waarop deze informatie met elkaar wordt gedeeld. Het 

doel van de werkgroep is alle zorgverleners in Rijnstate het belang van ‘samen beslissen, sa-

men doen’ te laten begrijpen en dit in de praktijk te brengen. 

 

Klachten 

Er heeft een gecombineerd overleg plaatsgevonden met de klachtenfunctionaris en de ambtelijk 

secretaris van de Klachtenonderzoekscommissie. Er is gesproken over het analyseren van 

klachten, hoge scores klachten bij bepaalde specialismen en het mogelijk differentiëren van 

klachten over bejegening. 

 

Facilitaire zaken  

We hebben regelmatig overleg over facilitaire zaken. Aan de orde zijn onder andere gekomen 

gastvrijheid, parkeren, rookvrij Rijnstate, het Atrium en de huisartsenpost.  

 

Voeding 

Wij zien er op toe dat de voeding gezond en verantwoord is en daarbij natuurlijk ook nog lekker. 

Er is aandacht voor seizoensgerechten, streekgerechten, consistentie, ‘zachte’ maaltijden, vegetari-

sche maaltijden en vleesvervangers. Er is ook gesproken over het tijdstip van serveren van de 

warme maaltijd. Er komt een nieuwe visie op ‘Eten & Drinken’, wij zullen daarbij uiteraard wor-

den betrokken.  

 

Digitalisering cliëntenraad 

Sinds mei werken we papierloos en gebruiken we een digitale app voor onze vergaderstukken 

en ons archief. We zijn hier zeer tevreden over.  

 

Scholing 

In de herfst zijn we in het kader van de nieuwe Wmcz 2018 bijgeschoold. 

 

Heidag 

Eind 2018 hebben we gewerkt aan een werkplan voor de jaren 2019 – 2021. Om ons niet te 

veel te laten leiden door de waan van de dag is toen gekozen voor een aanpak op vier hoofd-

thema’s: kwaliteit, voeding & facilitaire zaken, patiëntparticipatie en innovatie & technologie. 

Per (sub) thema is een prioritering aangegeven. Dit is in 2019 verder uitgewerkt.  
 

Adviezen 

In 2019 bracht de cliëntenraad twee adviezen uit:  

- Een positief advies over Rookvrij Rijnstate. 

- Een positief advies over de herbenoeming van de heer dr. ir. B.J.E. van Rens, lid raad van 

toezicht.  

 

Contact: clientenraadrijnstate@kpnmail.nl  

 

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