
1 
 

 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag d.d. 28 mei 2020 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.15 uur en heet iedereen welkom bij de digitale vergadering. 

 
2. Overleg Kamer Kwaliteit – verbeteren van kwaliteit in de ruimste zin van het woord 
De manager van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid, Gerard Gerritsen, is uitgenodigd. 
 

 Afdeling Kwaliteit en Veiligheid 
De afdeling heeft als taak om het kwaliteitsniveau van het ziekenhuis te bewaken en actief te signale-
ren als de kwaliteit onvoldoende is of dreigt te worden. Dit gebeurt onder andere door er voor te zor-
gen dat protocollen op orde zijn, het goed aanleveren van landelijke indicatoren over kwaliteit van 
zorg, VIM-meldingen en calamiteiten analyseren, organiseren van audits en veiligheidsrondes, erva-
ringen van patiënten te meten, organiseren van bijeenkomsten met patiënten zoals spiegelbijeenkom-
sten, World Café bijeenkomsten en focusgroepen. In focusgroepen worden ervaringen opgehaald 
vanuit ziektebeelden.  
 

 Kamer Kwaliteit 
Een brede groep mensen uit het ziekenhuis die spreken over kwaliteit. Zitting hebben een vertegen-
woordiger van het management, RvB (medisch directeur), afdeling kwaliteit en veiligheid, VAR, CR en 
MS. De brede samenstelling is belangrijk, de vertegenwoordigers hebben een signalerende taak. De 
Kamer Kwaliteit heeft als taak om gevraagd en ongevraagd RvB en MS te adviseren. De Kamer Kwali-
teit heeft geen lijnbevoegdheid, het heeft een signalerende, bewakende en anticiperende rol. De ver-
tegenwoordigers hebben een eigen achterban waarin terugkoppeling plaatsvindt.  
Onderwerpen die de afgelopen jaren onder andere zijn besproken hadden te maken met technische 
zaken, patiëntenparticipatie en patiëntervaringsonderzoeken. 
Rijnstate is er vrij uniek in dat er een Kamer Kwaliteit is waarin veel vertegenwoordigers zitten. 
 

 Patiëntervaringsonderzoeken 
PREM’s Personal Reported Experience Measures / patiëntgerelateerd ervaringsonderzoek 
PROM’s Patiënt Reported Outcome Measures / uitkomsten van zorg gemeten door patiënt 
Bij PREMs worden ervaringen gemeten zoals vriendelijkheid verpleegkundigen, bewegwijzering en in-
formatievoorziening. Bij PROMs wordt vanuit ziektebeelden gemeten zoals hoeveel pijn er nog is na 
een knieoperatie, of zelfstandig kan worden gelopen en hoe ver.  
Als de uitkomsten van zorg ook nog worden vergeleken met de kosten die zijn gemaakt voor een in-
greep wordt gesproken over ‘waarde-gedreven zorg’. Hoe beter de uitkomst van zorg hoe lager de kos-
ten en hoe gunstiger de balans is. Dit is niet eenvoudig in getallen uit te drukken maar er komt een 
steeds beter beeld.  
 

Gevraagd wordt of de Kamer Kwaliteit advies kan geven aan de RvB. 
Dat is het geval. De medisch directeur heeft zitting in de Kamer Kwaliteit en neemt signalen recht-
streeks mee in het wekelijks overleg van de directie. Ditzelfde geldt voor de MS, degene met de porte-
feuille kwaliteit binnen de MS heeft zitting in de Kamer Kwaliteit, deze is dusdanig belangrijk dat hij/zij 
ook voorzitter is van de Kamer Kwaliteit. Er is wel een gezamenlijke (duale) verantwoordelijkheid. 
 

Gevraagd wordt of de Kamer Kwaliteit bekendheid heeft zodat onderwerpen kunnen worden 
ingebracht. Het zou ook goed zijn te weten over welke onderwerpen advies is gegeven en of 
gebruik wordt gemaakt van de expertise in de Kamer Kwaliteit. 

De bekendheid hangt ervan af met wie in het ziekenhuis wordt gesproken. Er is bekendheid bij het 
medisch stafbestuur, de RvB en het management. Niet direct bij afdelingshoofden, verpleegkundigen 
en individuele specialisten, die hebben wel een eigen kwaliteitscommissie. Het doel van de Kamer 
Kwaliteit is niet grote bekendheid te hebben maar wel een coördinerende functie om op tijd op signa-
len in te spelen. Onderwerpen die zijn ingebracht zijn bijvoorbeeld het inrichten van patiëntervarings-
onderzoeken, vorm geven aan Samen Beslissen en een technisch onderwerp als medicatieverificatie 
bij opname en ontslag, hoe dit is georganiseerd, welke problemen er zijn en wat goed gaat.  
Het geven van complimenten is ook belangrijk. Bij de terugkoppeling over PREMs zal worden getoond 
welke afdelingen het significant beter doen dan gemiddeld.  
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Onderwerpen als privacy en het opnemen van gesprekken tussen arts en patiënt zijn vragen 
die voorkomen moeten worden. Artsen moeten bij het aankondigen van een gesprek met de 
patiënt al vragen of dit op de meerpersoonskamer kan of op een aparte kamer. Een arts moet 
bij een gesprek vragen of de patiënt wil dat een gesprek wordt opgenomen. Dit zijn moeilijke 
zaken om door een patiënt te worden ingebracht, hoe mondig hij of zij ook is. 

Het zou erg worden toegejuicht als er vanuit de CR een voorstel zou komen dat verder is uitgewerkt 
als het gaat om bijvoorbeeld het opnemen van gesprekken, hoe dit beter bekend kan worden gemaakt 
en gestimuleerd bij verpleegkundig specialisten en artsen. Het is een belangrijk hulpmiddel om scherp 
en helder te krijgen wat een behandeling met zich meebrengt. Gerard Gerritsen is bereid te helpen bij 
het uitwerken van zo’n voorstel. 
 

Gevraagd wordt hoe het coronageweld is ervaren vanuit de Kamer Kwaliteit of vanuit de func-
tie van manager kwaliteit en veiligheid. 

Er zijn veel verschillende belevingen geweest. Bij de start van de crisis is vrij snel besloten alle niet 
strikt noodzakelijke behandelingen te stoppen en thuis te werken voor hen die niet perse in het zie-
kenhuis hoefden te zijn. Tegelijkertijd veranderde het ziekenhuis in een commandostructuur, dat klinkt 
negatief maar bij een crisis moet er op andere manieren worden overlegd. Er is een crisisorganisatie 
ingericht, er werd dagelijks vergaderd, er werden snel besluiten genomen die snel werden gecommu-
niceerd. Voor de afdeling kwaliteit en veiligheid waren de nieuwe werkwijzen belangrijk, die soms per 
dag veranderden. De rol van de afdeling was om nieuwe werkwijzen goed overzichtelijk voor iedereen 
beschikbaar te hebben via het Kwaliteitsplein. De rol van de manager kwaliteit en veiligheid was, om 
samen met de risicomanager, over alle activiteiten heen te kijken welke risico’s er nog waren.  
 
- Afronding 
De manager kwaliteit en veiligheid zou het heel erg op prijs stellen als de mening van de cliëntenraad 
met een zekere regelmaat wordt ingebracht in de Kamer Kwaliteit, evenals initiatieven zoals rondom 
privacy en het opnemen van gesprekken. Het zou goed zijn deze als CR te bundelen, eventueel met 
ondersteuning van de afdeling kwaliteit en veiligheid, en met een voorstel te komen. Dan komt het in 
de Kamer Kwaliteit het meest tot zijn recht en kan het ergens worden belegd.  
 
3. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 20 februari 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 20 februari 2020  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 20 februari 2020 
Ad 1192: De bijeenkomst met ARTZ waaraan alle CR-leden deelnemen vindt plaats op 8 september 2020. 
Ad 1214: De bijeenkomst met mProve voor voorzitter en vicevoorzitter staat gepland op 8 oktober 2020. 
Ad 1221: In juni is het niet mogelijk Huuskes te bezoeken, het wordt wellicht in het najaar. 
 
4. Vacature CR / profielschets + sollicitatieprocedure + informatie voor nieuwe leden 
5. Contacten met andere cliëntenraden 
De agendapunten worden doorgeschoven naar de volgende vergadering, er is geen urgentie. 
 
6. Innovaties Acute Opname Afdeling – ter bespreking 
Er is geen tijd dit onderwerp plenair te bespreken. Vanuit elke werkgroep wordt één CR-lid aangewe-
zen, zij zullen met elkaar het voorstel bespreken en reageren.  
 
7. Terugkoppeling Werkplan CR 2020 – 2021 – ter bespreking 
7a. Patiënt: zorg en behandeling 
Er is geen tijd dit agendapunt te bespreken. 
 
7b. Patiënt: facilitaire zaken 

- Mogelijk participeren in werkgroep visie op voeding 
- Enquêtes patiënten over facilitaire dienstverlening Rijnstate 
Er is geen tijd dit agendapunt te bespreken. 



3 
 

 
Meegedeeld wordt dat de uitwerking van de bewegwijzering in een stroomversnelling is gekomen 
vanwege de opening van het VKC en goedgekeurd door de RvB. Het ziet er goed uit.  
 
7c. Patiënt: participatie en communicatie achterban 
Vragen van de Raad van Bestuur over de notitie ‘Vormgeven van zorg voor èn met de patiënt’  

o Wat zijn de ideeën van de CR over een Kritische Succes Factor voor patiëntenparticipatie 
o Hoe kijkt de CR aan tegen de inzet van de online-patiëntenpanels 

Er is geen tijd dit agendapunt te bespreken. In de CR-vergadering van 25 juni moet er wel een reactie 
kunnen worden gegeven. De werkgroep zal dit bespreken en een reactie terugkoppelen naar de ove-
rige CR-leden, zij kunnen dan nog reageren zodat er een gezamenlijk standpunt uitkomt.  
 
8. Terugkoppeling overleggen 

- Verslag uitwerking werkgroep Gastvrije Ontvangst d.d. 27 januari en 10 februari 2020 
- Verslag kennismaking hoofd marketing en communicatie d.d. 18 februari 2020 
- Verslag overleg paramedici d.d. 24 februari 2020 
- Verslag overleg transferbureau d.d. 27 februari 2020 
- Scenario’s nieuwe opzet bewegwijzering 
- Verslag overleg Mieke Zemmelink, manager innovatie 
- Verslag overleg Financiële Commissie met Ton van Veen 
- Verslag videobijeenkomst verbouwing Atrium 
Er is geen tijd dit agendapunt te bespreken; de verslagen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
9. Sluiting 
De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
 
2 juni 2020  


