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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag vergadering d.d. 17 september 2020 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agendapunten 7 en 8 worden met-
een na agendapunt 2 behandeld en er wordt een agendapunt toegevoegd: 8a. Kwaliteitsstatuut. 

 
2. Formeel overleg met de Raad van Bestuur  
Onderwerpen vanuit de CR 

- Uitkomsten evaluatie corona 
De evaluatie is nog niet afgerond maar er zijn al eerste opmerkingen over te maken. 
- Corona is een heftige ziekte. Los van de patiëntenkant is er veel zorg gegaan naar medewerkers. 
- Er is een goede samenwerking geweest tussen de verschillende afdelingen. Hierdoor vinden me-

dewerkers het nu makkelijker om wisselend te worden ingezet. Er is waardering voor elkaars werk, 
er is trots op wat men met elkaar heeft gedaan. 

- Belangrijkste aandachtspunt vanuit de CR is om in een volgende crisissituatie meer betrokken te 
worden en mee te denken bij lastige besluiten, zoals een besluit bezoek niet meer toe te laten.  

- Medici en verpleegkundigen hebben de afgelopen maanden veel geleerd over corona.  
- Medici hebben de afgelopen periode webinars gehad met collega’s uit onder andere Lombardije, 

USA en China om kennis te delen, dat geldt ook voor bestuurders waarbij vraagstukken over al dan 
niet afschalen en wat af te schalen aan de orde zijn gekomen. 

- In Rijnstate is altijd alle acute zorg doorgegaan, er waren 6 à 8 OK’s beschikbaar. Het is voorge-
komen dat patiënten te lang zijn doorgelopen met klachten omdat ze bang waren naar het zieken-
huis te gaan, waaronder zwangere vrouwen. Rijnstate heeft een bericht gestuurd naar alle verlos-
kundigen en huisartsen om aan te geven dat deze vrouwen naar het ziekenhuis kunnen en moeten 
komen, het is daar veilig. 

- Als de evaluatie is afgerond wordt deze besproken in de CR.  
Rijnstate is al gebeld door het ROAZ om het coördinatiecentrum weer in te richten. Dit geeft nu al 
stress bij medewerkers. ROAZ zorgt voor spreiding van coronapatiënten van Rijnstate, CWZ, Rad-
boud, Slingeland, Rivierenland en Gelderse Vallei 
 

- Voortgang omtrent rode kaart 
Rijnstate hanteert een systeem van gele en rode kaart voor patiënten en bezoekers die de regels 
overtreden of voor onveiligheid zorgen voor het personeel. Een rode kaart wordt geregistreerd, een 
afschrift hiervan gaat naar de wijkagent in de omgeving van Rijnstate, die gaat er mee aan de slag. De 
procedure is herijkt: er wordt nooit meer een kaart uitgereikt zonder wederhoor, eventueel op een later 
moment, om een goede afweging te kunnen maken. Een rode kaart blijft in principe een jaar staan, het 
kan dat iemand redelijk snel bij zinnen komt en vindt dat hij/zij zich anders had moeten gedragen. Er is 
een procedure in de maak waarbij mensen kunnen verzoeken de kaart eerder kwijtgescholden te krij-
gen. Een rode kaart wordt niet aan andere ziekenhuizen gemeld. Als een arts een patiënt niet meer wil 
behandelen kan de behandelovereenkomst worden opgezegd, dat kan alleen als een patiënt elders 
terecht kan.  
 

- Patiëntenparticipatie 
De RvB heeft in een overleg aangegeven strenger te zijn als er een beleidsstuk komt waar niet expli-
ciet in staat op welke wijze er patiëntenparticipatie plaatsvindt. De CR zou nog nadenken over indica-
toren die zouden kunnen worden gebruikt of het ook gebeurt, zonder teveel administratie. Vanuit de 
CR wordt voorgesteld in de gesprekken die tweemaal per jaar plaatsvinden tussen de leden van de 
themagroep en de RvB te komen tot gezamenlijke indicatoren. 
De themagroep is in de afrondende fase als het gaat om de notitie veiligheidsrondes en in gesprek 
met de afdeling marketing & communicatie over het in contact komen met de achterban. Ervaringen 
van de CR over patiëntenparticipatie zijn positief, het wordt positief ontvangen en er is betrokkenheid.  
 

- Adviezen Klachtenonderzoekscommissie aan de RvB 
Verbeteringen naar aanleiding van adviezen van de Klachtenonderzoekscommissie worden gemoni-
tord.  
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- Adviesaanvraag opheffen kerkdienst 
De RvB neemt de adviesaanvraag terug, gaat meer kader schetsen en brengt het dan opnieuw onder 
de aandacht van de CR. 
 
Onderwerpen vanuit de RvB 

- Toelichting over de opschalingsplannen van de IC voor een eventuele coronagolf 
Er is een drietrapsraket voor opschaling in Rijnstate.  
Eerste trap: beschikbare capaciteit beschikbaar houden. 
Tweede trap: per 1 oktober 2020 opschalen naar 22 bedden 
Derde trap: vanaf 1 januari 2021 naar 28 bedden als het mogelijk is, hiervoor moeten ook verpleeg-
kundigen zijn en buddy’s om hen te ondersteunen omdat de verpleegkundigen niet zo snel kunnen 
worden opgeleid.  
Bij 22 IC bedden kan 80% van de reguliere zorg worden gegarandeerd. Als Rijnstate naar 28 IC bed-
den moet dan zal de reguliere zorg deels moeten worden afgebouwd. Keuzes zullen dan moeten wor-
den gemaakt. Tijdens de coronacrisis heeft Rijnstate snel kunnen opschalen naar 28 IC bedden zon-
der de recovery daarvoor te gebruiken.  
 

- Hoe staat de CR in de mondkapjesdiscussie 
Er is geen tekort aan mondkapjes. Er is inmiddels ook een mondkapjesfabriek in Arnhem opgezet. 

Patiënten voelen zich veiliger in Rijnstate als medewerkers een mondkapje dragen.  
Verpleegkundigen dragen een mondkapje als zij 30 seconden of langer dichtbij een patiënt zullen zijn. 
 
De secretaris van de RvB vraagt om een procesafspraak over de medezeggenschapsregeling. 
De voorzitter geeft aan dat het geagendeerd staat en er aandacht aan wordt besteed.  
 
 
7.  Voortgang CR CMSR – ter bespreking 
Het proces is in voortgang.  
 
8. Voortgang medezeggenschapsregeling – ter bespreking 
Het proces is in voortgang. 
 
8a. Kwaliteitsstatuut GGZ – ter besluitvorming 
De opmerkingen die zijn gemaakt door een CR-lid worden opgenomen in het positief advies met ook de 
aanvulling dat de afdeling tweemaal per jaar met de CR moet overleggen in plaats van eenmaal per jaar. 
 
3. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 28 augustus 2020 
Het verslag wordt vastgesteld en toegezonden aan de raad van bestuur, vertegenwoordiger RvT en OR. 
Het vastgestelde verslag wordt, na toestemming van de raad van bestuur, op intranet en internet gezet. 
 
Besluitenlijst per 28 augustus 2020  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 25 juni 2020 
De actiepunten 1189, 1194, 41, 42, 44, 45, 47, 48 en 51 vervallen. 
Ad 1192: De bijeenkomst ARTZ van 8 september 2020 is verzet naar november 2020. 
Ad 1214: Het hoofd kwaliteit heeft zich afgemeld voor de mProve vergadering waarin hij zou aangeven hoe 

wordt omgegaan met calamiteiten. 
Ad 31: Het informeel overleg zorg zal plaatsvinden met Lisette van den Berg en Anita van Leest (zorg-

manager). Twee data in oktober worden toegestuurd aan de CR-leden. 
Ad 33: Het overleg van CR met RvT is gepland op 17 december 2020 van 17.00 – 18.00 uur.  
 
4. Mededelingen en rondvraag - informatief 
Film locatie Elst 
Tijdens het overleg met de financieel directeur kwam naar voren dat er een film is gemaakt over de 
locatie Elst. De leden van de themawerkgroep facilitaire zaken zullen hier navraag naar doen.  
 
 
Deelname CR-leden aan symposia van Rijnstate 
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Twee leden nemen deel aan het symposium Gastvrije Zorg met Ziel op 13 oktober om 16.30 uur.  
 
5. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Ad 10: Het is zorgelijk dat de dienstverlening van de Stichting PVP in Rijnstate veelal op afstand zal blij-

ven plaatsvinden, vanwege corona maar voornamelijk vanwege personeelstekort.  
 
6. Voortgang adviesaanvraag opheffen kerkdienst – ter besluitvorming 
De RvB heeft de adviesaanvraag ingetrokken en komt met een nieuw advies (zie ook agendapunt 2). 
 
9. Voorbereiden heidag CR – RvB d.d. 29 oktober 2020 – ter bespreking 
Er is een concept voorstel gemaakt. Er is inmiddels toestemming voor het inhuren van een externe 
voorzitter en het zoeken van een externe locatie.  
 
10.   Voorbereiden heidag CR d.d. 13 november 2020 – ter bespreking 
Voorbereiding is in gang gezet. 
 
11.   Voorgenomen benoeming lid Raad van Toezicht – ter besluitvorming 
Er heeft een prettig gesprek plaatsgevonden. De kandidaat is goed op de hoogte van het ziekenhuis-
wezen. De CR zal positief adviseren.  
 
12.   Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
Het is jammer dat dit agendapunt zo weinig aandacht krijgt in de CR-vergaderingen. Iets om te be-
spreken tijdens de heidag. Het zou goed zijn het voor de CR-vergadering van 15 oktober bovenaan de 
agenda te zetten.  
 
12a. Patiënt: zorg en behandeling 

- Prioriteiten digitale strategie voor CR 
- Omgaan als CR met lange wachttijden 

Reeds besproken bij agendapunt 3. 
 
12b. Patiënt: facilitaire zaken 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
12c. Patiënt: participatie en communicatie achterban 

- Verslag van het overleg met de afdeling Marketing & Communicatie d.d. 11 september 2020 
De informatie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
13.   Terugkoppeling overleggen 
- Verslag bezoek Inspectie Volksgezondheid en Jeugd (IGJ) d.d. 3 september 2020 
- Verslag overleg transferbureau d.d. 7 september 2020 
De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.  
- Bezoek Inspectie aan afdeling psychiatrie d.d. 11 september 2020 
Nog geen verslag van gemaakt. 
 
14.   Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 15 oktober 2020, 18.00 uur 

- Wachtlijstproblematiek 
- Voorwaarden voor CR CMSR 

De onderwerpen ‘privacy/opnemen gesprekken bij een poliklinisch consult’ en ‘ontslag en overdracht 
naar eerste lijn’ worden uitgewerkt zodat deze kunnen worden meegenomen in het overleg van de 
Kamer Kwaliteit van 21 september. 
De reservedatum voor een CR-vergadering op 5 november 2020 vervalt, er zijn rond die datum al veel 
vergadermomenten.   
 
15.   Sluiting 
De vergadering wordt om 20.25 uur gesloten. 
 
 
21 september  2020  


