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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag vergadering d.d. 25 juni 2020 
 
1. Opening – welkom Annemiek Nelis, lid Raad van Toezicht 
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Annemiek Nelis. 

 
2. Formeel overleg met de Raad van Bestuur  
Mascha Janssen en Lisette van den Berg worden welkom geheten.  
 

- Terugkijken op coronacrisis mede naar aanleiding van adviezen CR 
De start van de coronacrisis in Rijnstate wordt geschetst. Op 14 maart is er al een crisisbeleidsteam 
ingeschakeld dat twee à drie keer per week bij elkaar kwam maar al heel snel dagelijks. Een lid van de 
RvB zat de bijeenkomsten voor, verder waren leden van de CMSR aanwezig, managers en vanaf het 
eerste moment was de VAR intensief betrokken wat heel positief is geweest. Er werd gewerkt volgens 
een ‘commandostructuur’, er werden besluiten genomen en afspraken gemaakt die de dag erna wa-
ren uitgevoerd en waar niet op werd teruggekomen. De medisch directeur heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de regionale afstemming om er voor te zorgen dat capaciteit goed werd verdeeld over de 
regio. Een continu probleem en zorg is geweest de hoeveelheid beschermingsmiddelen en medicatie.  
Een andere vraag was hoe er voor te zorgen dat er voldoende medewerkers op de IC waren. Die zijn 
overal vandaan gehaald en snel bijgeschoold. Andere afdelingen zijn afgeschaald om zo voldoende 
personeel en ook materiaal te hebben. Dat ging heel goed, uiteraard zijn er leerpunten maar er wordt 
tevreden en trots teruggekeken op wat er is gedaan. Het ziekenhuis bereidt zich ook al voor op wel-
licht een volgende uitbraak.  
Een positieve ontwikkeling is de regionale samenwerking, ook met de verpleeghuizen was die heel 
goed. Dat geeft ook een enorme boost voor de verdere samenwerking.  
Er is veel zorg geweest voor medewerkers die in de frontlinie heftige dingen hebben meegemaakt. 
Vorige week heeft de directeur generaal ad-interim van de Inspectie een bezoek gebracht en heeft 
indrukwekkende verhalen gehoord van verpleegkundigen en IC-artsen.  
Op dit moment werken nog veel medewerkers thuis omdat het ziekenhuis nog niet overal is ingericht 
op 1,5 meter, dat is ook lastig voor bijvoorbeeld wachtkamers.  
 
Een positief effect van de crisis is geweest dat teams over en weer bij elkaar in de keuken hebben 
gekeken en digitaal werken een vlucht heeft genomen. Poli’s zijn nu meer ingericht op digitale spreek-
uren. Grote zorg voor een volgende uitbraak blijft de bevoorrading van spullen en medicatie.  
 
De CR vraagt hoe de reguliere zorg weer wordt opgestart.  
Na de crisis is fullswing opgestart en OK’s draaien weer.  
 
De cliëntenraad wordt geïnformeerd over de evaluatie-uitkomsten. De voorzitter van de CR zal tijdens 
de evaluatie ook worden geïnterviewd over hoe de CR de crisis heeft beleefd, is geïnformeerd en be-
trokken.  
De cliëntenraad vindt dat de raad heel goed is geïnformeerd. De CR heeft een paar keer laten weten 
veel respect te hebben gehad voor het werk dat in Rijnstate is verzet.  
 

- Jaarplanning Rijnstate 
Alles heeft stilgelegen, voor 90% zijn zaken nu weer opgepakt. Er moet ook weer een jaarplan voor 
2021 worden gemaakt. Er worden prioriteiten gesteld, alles gerelateerd aan COVID staat bovenaan.  
 

- Vormgeven van zorg voor èn met de patiënt 
De themagroep Patiënt: participatie en communicatie achterban heeft de laatste versie doorgenomen 
en een reactie geschreven die later in de vergadering plenair met de CR-leden wordt besproken. 
Daarna zullen de leden van de themagroep contact opnemen voor een gesprek met de RvB.   
 

- Informeel overleg CR met zorg Rijnstate 
Het informeel overleg zal weer gaan plaatsvinden.  
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- Medezeggenschapsregeling 
Per 1 juli 2020 is de nieuwe wet Wmcz in werking, dat betekent dat er een medezeggenschapsrege-
ling moet zijn. Er is al eerder over gesproken om de samenwerkingsovereenkomst om te vormen, de 
secretaris van de RvB is bezig met een voorstel dat zij de CR zal aanbieden. Zij zal hierover contact 
opnemen met Linda Otten.  
 

- Cliëntenraad Medisch Specialistisch Bedrijf 
Per 1 juli 2020 moet het MSB ook een cliëntenraad hebben, hierover is 29 juni een gesprek met voor-
zitter en vicevoorzitter van de CR.  
 
3. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 28 mei 2020 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Besluitenlijst per 28 mei 2020  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Op 17 juni jl. is er een positief advies uitgebracht aan de RvB over de benoeming van een geneesheer 
directeur in het kader van de Wvggz.  
 
Actiepunten per 28 mei 2020 
Alle CR-leden zullen deelnemen aan het overleg met ARTZ op 8 september van 11.00 – 12.30 uur in Arnhem 
 
4. Mededelingen en rondvraag - informatief 
Presentatie Elst / rondleiding VKC 
Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 juli van 10.30 – 12.00 uur. De drie leden van de thema-
groep Patiënt: facilitaire zaken zijn aanwezig evenals twee andere CR-leden. 
 
Gesprek met mevrouw Trompetter 
Voorzitter en vicevoorzitter hebben een aangenaam kennismakingsgesprek gevoerd met de aanko-
mend voorzitter van de RvT. Zij heeft veel affiniteit met patiëntenparticipatie, dat onderwerp ligt haar 
na aan het hart. Zij heeft voorgesteld om gezamenlijk de jaarlijkse bijeenkomst met de RvT voor te 
bereiden op onderwerpen waar gezamenlijke aandacht naar uit gaat. Zij bracht als voorbeeld in de 
succesfactoren voor patiëntenparticipatie.  
 
5. Ingekomen en verzonden post - informatief 
De post wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
6. Jaarverslag Klachtenonderzoekscommissie – informatief 
Het voorstel is het onderwerp nu niet plenair te bespreken maar in de themagroep Patiënt: participatie 
en communicatie achterban te laten voorbereiden en het op 27 augustus plenair te bespreken.  
 
7. Notitie Raad van Bestuur ‘Vormgeven van zorg voor èn met de patiënt’ – ter bespreking 
De themawerkgroep Patiënt: participatie en communicatie achterban heeft een voorzet gedaan voor 
ideeën over kritische succesfactoren. 
- Duidelijke positieve stellingname en visie vanuit RvB en MT met betrekking tot belang en noodzaak 

van patiëntenparticipatie.  
- Belangrijk is dat (zorg)professionals in het hele proces van patiëntenparticipatie worden meegenomen. 
- Het standaard meenemen van de patiënt in dit participatieproces en wat nodig is om hen mee te 

nemen. Het is geen vanzelfsprekendheid dat een zieke en kwetsbare patiënt de vaardigheden be-
heerst om als partner deel te nemen in de besluitvorming.  

 
De CR-leden kunnen zich vinden in deze kritische succesfactoren.  
 
8. Contacten met andere cliëntenraden – ter bespreking 
De vraag is of het zinvol is contact te hebben met andere cliëntenraden en zo ja met welke en waar-
om. De contacten die er nu zijn met ARTZ en mProve worden als voldoende en genoeg ervaren, het 
zijn ook instellingen die te vergelijken zijn met Rijnstate. Het contact is zinvol om dingen van elkaar te 
leren, vooral hoe andere cliëntenraden de achterban betrekken. Kruisbestuiving is goed.  
Er kan altijd ad hoc nog contact zijn met andere cliëntenraden.  
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9. Voorgenomen benoeming lid Raad van Toezicht 
De voorzitter en vicevoorzitter hebben inmiddels een gesprek gevoerd met de kandidaat. De voorzitter 
en vicevoorzitter stellen voor positief te adviseren. De CR besluit tot een positief advies over de voor-
genomen benoeming van de kandidaat tot lid van de RvT. 
 
10. Terugkoppeling Werkplan CR 2020 – 2021 – ter bespreking 
10a. Patiënt: zorg en behandeling 
De leden van de themawerkgroep hebben een bijgewerkt actieplan gemaakt. Zij merken op dat er niet 
veel vooruitgang is geboekt vanwege de coronacrisis. Er lopen wel mooie projecten. 
 
10b. Patiënt: facilitaire zaken 
De leden van de themagroep hebben een bijgewerkt actieplan gemaakt. Op de vraag of bij het project 
voeding ook gesproken wordt over de keuze om ’s middags of ’s avonds de warme maaltijd te gebrui-
ken wordt geantwoord dat dit besproken wordt. Er is inmiddels weer een aangescherpt visiedocument 
om het meer concreet te maken. De themagroep houdt de vinger aan de pols. 
 
10c. Patiënt: participatie en communicatie achterban 
De leden van de themawerkgroep komen binnenkort met een nieuw actieplan. Op 26 juni is er een eerste 
gesprek met de afdeling communicatie en binnenkort hopelijk ook met de afdeling kwaliteit & veiligheid.  
 
11. Terugkoppeling overleggen 
- Verslag videobijeenkomst over interimvoorziening in het Atrium d.d. 7 mei 2020 
- Verslag facilitair over o.a. Elst d.d. 16 juni 2020 
De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen en zijn deels al besproken bij agendapunt 4. 
 
12. Sluiting 
Annemiek Nelis heeft de bijeenkomst weer als ontzettend leuk ervaren, het geeft haar een andere in-
kijk in wat er in Rijnstate gebeurt. Het is goed te zien dat, ondanks het feit dat er nog moet worden 
geëvalueerd, de CR heel gefocust is en goed voorbereid de stukken bespreekt. De structuur ziet er 
mooi uit, dat draagt bij aan de focus. Zij geeft de CR twee punten mee. 
- Het is goed te zien dat de CR net als de RvT erg complimenteus is naar de RvB en het ziekenhuis 

als het gaat om de aanpak van de coronacrisis, dat verdient de organisatie. De RvT heeft zich in 
die periode terughoudend opgesteld als het ging om het stellen van vragen. Het was evident dat 
men druk was en goed bezig.  

- De discussie over de CR MSB is een kans voor een actievere opstelling en om aan te geven wat 
de CR graag wil, waar het voor staat en het geen ‘moetje’ is. De CR is dan een stevigere ge-
sprekspartner en dat gaat de CR helpen.   

 
De vergadering wordt om 20.10 uur gesloten. 
 
 
29 juni 2020  


