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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag digitale vergadering d.d. 15 oktober 2020 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
2. Presentatie Claudia de Swart over Rijnstate Clinics 
De cliëntenraad is geïnformeerd over Rijnstate Clinics. 
 
3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
3a.  Patiënt: zorg en behandeling 

- Verslag themawerkgroep zorg en behandeling d.d. 23 september 2020 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
Ten aanzien van Samen Beslissen wordt met de themawerkgroep ‘Patiënt: participatie en communica-
tie achterban’ gesproken over vragen voor het klantenpanel.  
 
3b.  Patiënt: facilitaire zaken 

- Presentatie voortgang ontwikkeling locaties Zevenaar en Elst 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Op 26 oktober 2020 heeft de themawerkgroep overleg met de hoofden facilitair. Besproken wordt wat 
de hoofden willen en waar zij de CR bij willen betrekken. Er is ook contact met de Programmamana-
ger Gastvrije Zorg met Ziel, over een klanttevredenheidsonderzoek Atrium. Door vertraging is er nog 
geen nulmeting geweest, dit is doorgeschoven naar januari 2021.  
Het proeven van maaltijden tijdens de CR-vergadering van 19 november 2020 is afgezegd, nage-
vraagd wordt waarom. 
De presentatie over Elst is helder geweest, de themawerkgroep houdt de vinger aan de pols.  
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

- Actieplan themawerkgroep Patiëntenparticipatie 
- Actieplan themawerkgroep Communicatie achterban 

De veiligheidsrondes nieuwe stijl waren opgestart maar zijn inmiddels onderbroken door de tweede 
coronagolf. Het idee was alle CR-leden erbij te betrekken. Er wordt gewerkt aan het maken van een 
afspraak met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Er is een dusdanig prettige samenwerking met deze 
afdeling dat de manager is gevraagd om als CR aangesloten te blijven. Er zal over worden gesproken 
op welke punten de CR aangehaakt kan blijven of gezamenlijk zaken op te pakken.  
De reacties van de CR-leden over de Wachtkamer TV en websitepagina van de CR worden door de 
themawerkgroep bekeken. Over de uitkomst wordt de CR geïnformeerd.  
 

- Verslag themawerkgroep d.d. 22 september 2020 
Het idee is als themawerkgroep en als gehele CR regulier contact te hebben met de VAR om te kijken 
hoe zij omgaan met patiëntenparticipatie. Het is goed als de themawerkgroep ‘Patiënt: zorg en behan-
deling’ ook regelmatig contact heeft met de VAR. Dit wordt voorgelegd aan de VAR. 
 
4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 17 september 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 17 september 2020  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 17 september 2020 
Ad 1192: CR-leden zijn en worden rechtstreeks benaderd voor een nieuwe bijeenkomst ARTZ. 
Ad 1214: De mProve bijeenkomst van 8 oktober 2020 is vanwege corona uitgesteld. 
Ad 16: De heidag CR en RvB van 29 oktober 2020 is uitgesteld. 
Ad 26: De bespreking over de digitale strategie is uitgesteld. Met de RvB zal worden overlegd hoe dit 

verder wordt georganiseerd na het vertrek van de betrokken medewerker. 
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Ad 29: De notitie bewegwijzering is nog niet ontvangen. De bewegwijzering is al wel toegepast.  
Ad 37: De themawerkgroepen bespreken continu welke onderwerpen ingebracht kunnen worden in de 

Kamer Kwaliteit. 
Ad 58: De voorzitter heeft contact met de directiesecretaris over de medezeggenschapsregeling. Er komt 

pas groen licht als duidelijk is of de CR als CR voor de CMSR zal fungeren, dan wordt het onder-
werp weer opgepakt.  

Ad 60: De themawerkgroep ‘Patiënt: participatie en communicatie achterban’ houdt de vinger aan de 
pols bij de evaluatie over de gekozen vragen en thema’s PREMs. 

 
5. Mededelingen en rondvraag - informatief 
CR-vergadering 19 november 
De vergadering zal digitaal plaatsvinden via Teams. 
 
Interne campagne ‘Aandacht voor jou’ 
Rijnstate heeft voor medewerkers een campagne gestart om hen een hart onder de riem te steken.  
Ideeën kunnen ingediend worden via aandachtvoorjou@rijnstate.nl.  
 
Receptie locatie Arnhem is verhuisd 
De receptie is per 14 oktober 2020 verhuisd naar het Ontvangstpaviljoen. 
 
6. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen. 
 
7. Adviesaanvraag opheffen kerkdienst – ter besluitvorming 
Er is een nieuwe adviesaanvraag ontvangen. De CR is nog volop in discussie over het verzoek kerk-
diensten af te schaffen en wil dat het in een breder perspectief wordt geplaatst.  
- De CR kan een positief advies geven met kanttekeningen die in de discussie zijn genoemd.  
- De CR maakt graag gebruik van het aanbod om mee te praten. 
 
8. Voorwaarden voor CR CMSR – ter bespreking en besluitvorming 
De voorzitter en vicevoorzitter hebben een selectie gemaakt uit de opmerkingen van alle CR-leden en 
opgenomen in een brief aan het bestuur van de CMSR. Er is nog geen datum voor een kennismaking 
en overleg met het bestuur en de directeur CMSR en de CR-leden. Dit moet uiterlijk in december om-
dat een CR CMSR per 1 januari 2021 moet zijn geformaliseerd.   
 
9. Wachtlijstproblematiek – ter bespreking 
Er is veel waardering voor de uitgewerkte overzichten. Het is heel duidelijk dat er invloed is door Covid 
maar er zijn maatschappen waar vóór Covid de wachtlijstcijfers al hoog waren, daar moet aandacht 
aan worden besteed.  
Het is duidelijk dat door Covid reguliere zorg wordt verdrongen, een reëel probleem. De voorzitter 
heeft hierover mailcontact gehad met de directiesecretaris en dit doorgestuurd naar de CR-leden. De 
vraag was in hoeverre reguliere zorg wordt verdrongen, tot een week geleden was dat niet het geval. 
Op dit moment kunnen ziekenhuizen in zwaar getroffen Covid-gebieden hun patiënten bijna niet uit-
plaatsen omdat andere ziekenhuizen hun reguliere zorg zo lang mogelijk in stand willen houden. Er 
zal een moment komen dat ook Rijnstate patiënten vanuit andere ziekenhuizen moet overnemen en 
dan zal de reguliere zorg op enig moment moeten worden afgeschaald.  
Het probleem ligt nu vooral bij reguliere afdelingen waar Covid-patiënten gedurende 2 à 3 weken lig-
gen. Hierdoor komt de reguliere zorg in de knel.  
Over specialismen die al jaren hoge wachtlijsten hebben moeten vragen worden gesteld aan de RvB 
in rustiger tijden, de timing is nu niet goed. 
Het is ook een goed onderwerp om met de CMSR te bespreken, evenals met de Kamer Kwaliteit.  
De overzichten zullen worden bijgehouden zodat als de tijd rijp is er een actueel beeld is. 
 
10.   Voorbereiden heidag CR d.d. 13 november 2020 – ter bespreking 
Er is een voorgesprek geweest met de gespreksleider. Zij stuurt, waarschijnlijk deze week, naar alle 
CR-leden een vragenlijst om te inventariseren wat er leeft. Aan de hand van de uitkomsten en eerder 
gemaakte opmerkingen zal er een definitief programma worden opgesteld.  
Echter, vanwege Covid wordt besloten de heidag uit te stellen tot 2021 maar de voorbereiding ervoor 
wel te laten doorgaan.  
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11.   Concept vergaderschema Cliëntenraad Rijnstate 2021 – ter besluitvorming 
Er komt een nieuw schema.  
 
12.   Terugkoppeling overleggen 

- Verslag Kamer Kwaliteit d.d. 21 september 2020 
o Privacy/opnemen gesprekken en Overdracht na ontslag 

De onderwerpen zijn ingebracht in de Kamer Kwaliteit en zullen worden geagendeerd.  
De opmerkingen over ‘overdracht na ontslag’ betreffen geen actuele klachten maar ervaringen vanuit het 
verleden die bekend zijn bij het transferbureau. Hierover zal nog overleg zijn met de themawerkgroep  
‘Patiënt: zorg en behandeling’.  
 

- Verslag Webinar Gastvrije Zorg met Ziel d.d. 13 oktober 2020 
Het symposium is vanwege corona vervangen door een webinar. 
 

- Voortgangsrapportage Toekomstige Zorgplanning bij COPD d.d. 15 oktober 2020 
Rijnstate heeft subsidie ontvangen om het toekomstige zorgplan op schrift te zetten. Dit moet een blauw-
druk worden voor de rest van het ziekenhuis.  
 
13.   Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 19 november 2020, 18.30 uur 
De CR-vergadering van 19 november zal digitaal zijn via Teams. 
De CR-vergadering van 10 december zal ook digitaal plaatsvinden waarbij de RvB het eerste uur 
aanwezig zal zijn.  
 
14.   Sluiting 
De vergadering wordt om 20.40 uur gesloten. 
 
 
19 oktober 2020  


