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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag digitale vergadering d.d. 19 november 2020 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. Oprichting joint venture regionale diagnostiek – Hans Schoo, Mascha Janssen en  

Casper van Meerendonk 
De CR wordt geïnformeerd over de oprichting van een joint venture regionale diagnostiek. 
De adviesaanvraag wordt toegestuurd naar alle CR-leden met het verzoek via e-mail te reageren. In 
de CR-vergadering van 10 december zal het besluit officieel worden bekrachtigd. 
 
3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
3a.  Patiënt: zorg en behandeling 
- Er is overleg met de coördinator Samen Beslissen om te kijken of er vragen vanuit de CR kunnen 

worden geformuleerd voor het Klantenpanel. Dit is een samenwerking tussen de themawerkgroe-
pen ‘zorg en behandeling’ en ‘participatie en communicatie achterban’.  

- Er heeft een zinvol gesprek plaatsgevonden met een manager zorg over de overname van de al-
lergologiepraktijk in Velp, er volgt nog een verslag.  

- Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een MBO-verpleegkundige van Clinics die een brochu-
re gaat maken. Vanuit de CR is aangegeven dat het heel goed zou zijn bij het verstrekken van in-
formatie al aan te geven dat er een opname kan worden gemaakt van een gesprek. Als suggestie 
is meegegeven dat de eerste contactpersoon meteen moet worden betrokken en worden ge-
vraagd hoe hij of zij wil worden geïnformeerd bij elk gesprek: bijvoorbeeld via iPad of telefoon.  
 

3b.  Patiënt: facilitaire zaken 
- Verslag overleg met facilitaire dienst d.d. 26 oktober 2020 
- Visie op Eten en Drinken 2020 – 2025 
- Presentatie visie op Eten en Drinken 2020 – 2025 
- Healthy Fridge 
- Brief RvB d.d. 10 november 2020: visie op Eten & Drinken 2020 - 2025 

Het preadvies wordt door de CR overgenomen. Er gaat een instemmingsbrief naar de RvB. Het me-
rendeel van de eerder gemaakte opmerkingen van de CR is overgenomen. Serviceassistenten moe-
ten voldoende gekwalificeerd en opgeleid zijn voor het werk en goed worden begeleid. Verpleegkun-
digen zijn verantwoordelijk maar het komt in de praktijk neer op de serviceassistenten, dat moet niet 
worden onderschat. Serviceassistenten moeten zich ook ondersteund voelen door de verpleging en 
een goede plek hebben in het zorgteam. Dit is een groot zorgpunt van de CR.  
In de brief zal worden aangegeven dat het van belang is een vendingmachine bij de SEH te plaatsen.  
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 
- De themawerkgroep heeft overleg gehad met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid over enigszins aan-

gepaste PREM-vragen. De CR is gevraagd daar op korte termijn een mening over te geven, dat zal 
gebeuren.  

- De themawerkgroep heeft een brief van de secretaris van de RvB ontvangen nadat was verzocht 
om een toelichting op de indicatoren patiëntenparticipatie. In die brief staan de ijkpunten op het ge-
bied van patiëntenparticipatie die in 2021 door Rijnstate moeten worden behaald. Hierover wil de 
RvB met de CR spreken. De themawerkgroep zal dit voorbespreken en stuurt de brief dan door 
naar de CR ter bespreking.  

- Alle opmerkingen over de website en de Wachtkamer TV worden verwerkt in een nieuw te schrij-
ven tekst, dit is enigszins vertraagd door ziekte.  

 
4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 15 oktober 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 15 oktober 2020  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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Actiepunten per 15 oktober 2020 
De actiepunten 29, 31, 37, 43, 63 en 64 vervallen. 
Ad 1192: Er is een digitale bijeenkomst gepland met de directeur ARTZ op donderdag 3 december van 

19.00 – 20.30 uur. 
Ad 52: In het overleg met de RvB van 10 december wordt ook de overname van de allergologie praktijk 

besproken.  
 De RvB wordt gevraagd naar hun standpunt over CR CMSR, inclusief de facilitering.  
 De RvB zal naar de stand van zaken strategische doelen worden gevraagd.  
 
5. Mededelingen en rondvraag - informatief 
 “Visievorming rondom organisatie van zorg om patiëntgroepen (IPU’s)” 
De kwaliteitscoördinator heeft gevraagd om in de CR toelichting te mogen geven over de Visievorming 
rondom organisatie van zorg om patiëntengroepen. Afgesproken is dat leden van de themagroepen 
‘zorg en behandeling’ en ‘patiëntenparticipatie en communicatie achterban’ dit oppakken en hierover 
gaan sparren met de kwaliteitscoördinator.  
 
VAR 
Afgesproken is dat vanuit elke themawerkgroep één lid deelneemt aan het overleg met de VAR om 
kennis met elkaar te maken en elkaar te versterken, zeker op het gebied van patiëntenparticipatie. 
 
Blog voor de Week van de Reflectie 
De bijdrage van de cliëntenraad wordt volgende week geplaatst, met dank aan de opsteller. 
 
Covid enquête NCZ 
Cliëntenraden kunnen (via de voorzitter) anoniem deelnemen aan de enquête over inbreng van cliën-
tenraden tijdens de Covidcrisis. Resultaten worden bij deelname anoniem gedeeld.  
 
6. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen. 
 
7. Betrokkenheid CR bij Covid-19 aanpak Rijnstate 

- Covid 19 en de CR 
Een CR-lid vindt dat de CR meer betrokken moet worden bij patiëntgerelateerde zaken, dat is heel 
weinig gebeurd. De CR wordt driemaal per week geïnformeerd via de ‘update coronavirus’ maar daar 
staan getallen in en veel informatie voor het personeel. Er staat niets in over besluiten die patiënten 
betreffen.  
- De CR zal beter moeten vragen naar acties met betrekking tot patiënten. De manager zorg vindt 

dat over dit soort zaken de CR moet worden geraadpleegd. Daar is qua advies ook tijd voor, er 
hoeft niet dezelfde dag een besluit over te worden genomen. De afspraak is dat de CR hier meer 
bij wordt betrokken. Er zou wekelijks overleg moeten zijn tussen voorzitter CR en RvB  

- Tijdens het overleg met de manager zorg is gevraagd of de CR nog een bijdrage kan leveren. 
Daarbij kwam naar voren dat de CR bezoekers en patiënten kan vragen zich te houden aan de re-
gelgeving van 1,5 meter afstand, mondkapjes en geen agressief gedrag richting zorgmedewerkers.  

- Rijnstate zal goed moeten communiceren met patiënten, mensen zijn niet altijd goed op de hoogte 
en soms worden op het laatste moment toch OK’s afgeblazen. 

 
Samenvattend: 
- De CR moet op het vinkentouw blijven zitten en paraat staan indien nodig. 
- De CR zal zelf toenadering zoeken, steviger en dichterbij, en op een meer frequente basis tijdens Covid. 
- De voorzitter heeft contact met de afdeling communicatie over de oproep van de CR aan de ach-

terban om zich te houden aan de maatregelen en lief te zijn voor alle medewerkers van Rijnstate.  
 
8. Jaarplan CR 2021 
De vicevoorzitter geeft aan dat de CR steeds meer volwassen wordt, het zou goed zijn voor 2021 een 
jaarplan te maken waarin is opgenomen waar de CR naar streeft, welke doelen het wil bereiken in 
2021. Dat geeft de CR op de eerste plaats naamsbekendheid en het laat zien dat de CR met serieuze 
zaken bezig is. Daarnaast geeft het de CR focus, met name de themawerkgroepen. Het idee is dat 
iedere themawerkgroep de komende maand nadenkt om twee doelen voor 2021 te formuleren, zonder 
daar nu de activiteiten bij te beschrijven, dat kan op een later moment.  
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Het streven is een kort en helder jaarplan te maken; het benoemen van een aantal doelen met een 
korte toelichting per themawerkgroep. In de CR-vergadering van 10 december kan het bij elkaar wor-
den gelegd en worden goedgekeurd.  
 
9.   Concept vergaderschema CR 2021 
Het vergaderschema CR 2021 kan pas worden vastgesteld als er duidelijkheid is over de CR CMSR. 
De CR-leden zijn akkoord met het voorgestelde concept vergaderschema CR 2021.  
 
10.   Terugkoppeling overleggen 

- Notitie voor besluitvorming bewegwijzering B Arnhem Noord 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
11.   Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 10 december 2020 
- Jaarplan CR 2021  
- Medezeggenschapsregeling 
- CR CMSR, inclusief faciliteiten 
- Evaluatie Covid maart-mei 2020: dit zal ook worden besproken met de RvB 
 
12.   Sluiting 
De vergadering wordt om 20.55 uur gesloten. 
 
 
23 november 2020  

 
 


