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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag d.d. 20 februari 2020 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur en heet iedereen welkom. 

 
2. Formeel overleg met Raad van Bestuur (Wim van Harten en Mascha Janssen)  

 Verloop griepcampagne en Coronavirus 
Vooraf aan de campagne is een moreel beraad geweest over de noodzaak van een griepvaccinatie en 
hoe deze te stimuleren. Dit laatste vooral door wetenschappelijke informatie en discussie op afdelin-
gen. Belonen van vaccinatie werd door velen gezien als ‘omkoping’ en dwingend. Er was wel sympa-
thie voor een geschenk na vaccinatie. Er zijn ruim 3.000 medewerkers gevaccineerd, bijna 50%, vorig 
jaar was het 25%. De griep is dit jaar niet erg agressief en tot nu toe heeft Rijnstate er weinig last van, 
ook het ziekteverzuim is lager. Op intranet staat het beleid van Rijnstate over het Coronavirus. Een 
team bewaakt het, afdelingen zijn geïnstrueerd voor het geval mensen met het virus zich aandienen 
en hoe zij hierop alert moeten zijn.  
 

 Voorstel heidag CR en RvB 
De Raad van Bestuur staat open voor een heidag van één dagdeel waarbij over en weer moet worden 
gekeken wat te agenderen. Rollen moeten helder blijven, de Raad van Toezicht ziet toe op hoe met 
elkaar wordt omgegaan en zal nog niet meteen voor een eerste heidag worden uitgenodigd. Besloten 
wordt in het najaar een sessie te organiseren over onderwerpen als WMCZ 2018, hoe om te gaan met 
adviesrecht, gezamenlijke jaaragenda, instemmingsrecht, opstellen zorgplannen en medezeggen-
schapsregeling. Er zal tijdig een bijeenkomst worden gepland.  
 

 Patiëntenparticpatie 
De leden van de werkgroep ‘Patiënt: participatie en communicatie achterban’ hebben overleg gehad 
met de Raad van Bestuur over de notitie ’Vormgeven van zorg voor èn met de patiënt’. Er is een 
nieuw concept gestuurd waarin op verzoek van de CR meer concrete zaken zijn opgenomen alsmede 
de wijze van monitoring. Als het besproken is met het MT en de CMSR zal het de onderlegger zijn van 
de samenwerking tussen CR en Raad van Bestuur. De vragen gesteld aan de CR zullen eerst intern 
worden besproken.  
Twee leden hebben een gesprek gehad over Integrative Medicine.  
 

 Bouw Elst 
Banken en Waarborgfonds hebben goedkeuring gegeven aan de plannen. Het idee van Elst is om er 
innovatie toe te passen zoals het ziekenhuis van de toekomst er uit moet gaan zien.  
 

 Vervangen vertrokken ethicus 
In het midtermreview overleg is aangegeven dat de vacature niet op dezelfde wijze wordt ingevuld. 
Management moet zelf invulling geven aan bedrijfsethiek. Als er specifieke thema’s zijn die door een 
ethicus moeten worden begeleid zullen daar gericht mensen voor worden gezocht. Het moreel beraad 
en de trainingen daarvoor hebben een belangrijke rol. Eén van de geestelijk verzorgers die getraind is 
zal hiervoor een aantal uren krijgen.  
 
3. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 23 januari 2020 
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 23 januari 2020  
De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
Actiepunten per 23 januari 2020 
Ad 1192: Er is een e-mail gestuurd naar de nieuwe directeur ARTZ voor een kennismaking. 
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4. Mededelingen en rondvraag - informatief 
a. Deelname toekomstig zorgplanningsproject 
Een CR-lid blijft als ervaringsdeskundige deelnemen aan dit project. 
 
b. Midtermreviews 
Bij het overleg van 6 januari 2020 waren vijf CR-leden aanwezig, er is nog geen verslag. 
Bij het overleg van 14 februari 2020 waren de voorzitter en vicevoorzitter aanwezig.  
 
c. Kamer Kwaliteit 
Op 17 februari jl. hebben de voorzitter en vicevoorzitter overleg gehad met de nieuwe voorzitter van 
de Kamer Kwaliteit, zij is anesthesist. Zij wil in het vervolg vanuit alle deelnemende gremia (MS, VAR, 
CR, Apotheek enz.) onderwerpen op de agenda zetten. CR-leden wordt gevraagd input te leveren. Het 
gaat om onderwerpen waar de kwaliteit, in de ruimste zin van het woord, kan worden verbeterd. Het 
wordt geagendeerd voor de CR-vergadering van 9 april.  
Op dezelfde dag heeft er een bijeenkomst van de Kamer Kwaliteit plaatsgevonden, bijgewoond door 
voorzitter en vicevoorzitter (om kennis te maken).  
 
5. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Ingekomen post 
Ad 23: Twee HBO-V studenten hebben de CR gevraagd om een gesprek over een onderzoek naar  

patiëntenpartcipatie. Het visiedocument is hen toegezonden. Zij gaan onderzoek doen bij CVA pa-
tiënten. De uitkomsten sturen zij toe aan de CR.  

 
6. Concept jaarverslag CR 2019 / placemat – ter besluitvorming 

- Placemat 
Voor de placemat wordt gekozen voor het onderwerp ‘patiëntenparticipatie’ met in het midden het ‘logo’ met 
de handen van het visiedocument.  
 
7. Terugkoppeling Werkplan CR 2020 – 2021 – ter bespreking 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
8. Sluiting 
De vergadering wordt om 20.05 uur gesloten. 
 
 
24 februari 2020  


