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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag digitale vergadering d.d. 10 december 2020 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. Formeel overleg met de Raad van Bestuur – Wim van Harten en Mascha Janssen 

Resultaten evaluatie eerste COVID-19 crisis 
De CR vindt dat er een uitstekende rapportage is gemaakt. 
 

Huidige stand van zaken COVID-19 met name wat betreft reguliere zorg 
- De vanzelfsprekendheid zaken op te pakken en de solidariteit uit de eerste coronagolf is moeilijker. 
- Dit geldt ook voor patiënten en bezoekers; 90% luistert en houdt zich aan de regels maar 10% niet. 
- Er is bezorgdheid over het aantal besmettingen. Het aantal coronapatiënten stijgt nog steeds.  
- Patiënten zijn er niet altijd eerlijk over of zij zijn getest en al dan niet in quarantaine zijn geweest. 
- Medewerkers kunnen een PCR test krijgen waarbij de uitslag snel bekend is.  
- Doorverwijzingen naar andere ziekenhuizen is een groot probleem in Nederland.  
- Het is indrukwekkend hoe de organisatie en medewerkers zich staande houden.  
- Lastig blijft de afweging in welke mate Rijnstate er in slaagt de reguliere zorg voor mensen die het 

echt nodig hebben, overeind te houden. Rijnstate staat daar wel voor. 
- Buddy’s heeft Rijnstate zowel in de eerste als tweede golf ingezet. 
- Het Vriendenfonds Rijnstate start een lichtjesactie om medewerkers een hart onder de riem te ste-

ken. Het is tegelijkertijd een sponsoractie voor een aantal goede doelen. Op 11 december is de 
lancering in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning en de burgemeester van Arnhem.  

 
Rijnstate Clinics 

- Reacties van patiënten zijn heel positief. 
- Het verzoek van de CR om bij elke patiëntengroep de organisatie veel patiëntgerichter te organise-

ren wordt opgepakt. Dat gebeurt al bij vasculaire zorg en oncologische zorg. Er zal voor elke  
patiëntengroep een goede formule moeten worden gevonden.  

 
Voortgang digitale strategie 

- Er is een portefeuillewisseling geweest. Begin volgend jaar komt er een investeringsplan voor de 
komende twee à drie jaar.  

- Besloten is innovatie anders te organiseren om meer snelheid te krijgen. Innovatie is onderge-
bracht bij de afdeling IMT (ICT en medische technologie). 

- De digitale strategie wordt geactualiseerd, begin 2021 komt er een nieuw stappenplan.  
 

Overname allergologiepraktijk in Velp 
- Inhoudelijk is het rond, Rijnstate zit nu in het adviestraject en er moet een Nza melding uit.  
- Het is een multidisciplinair geheel met een wetenschappelijke verbinding, er is samenwerking met 

de immunologie van de WUR. Zo ontstaat een mooi expertisecentrum.  
 

Stand van zaken strategische doelen Rijnstate 
- Er is een planning gemaakt, na een review waar de CR ook bij is betrokken, om tot een nieuw be-

leidsplan te komen. De suggestie van de CR om te kijken naar de IPU’s en die breder in de organi-
satie te trekken wordt meegenomen. Er is intern een opdracht om dit te formuleren; project Siroop. 
Hierover wordt volgende week met de CR gesproken.   

- Er wordt aan een aantal thema’s aandacht gegeven; wat wil het ziekenhuis op het gebied van pre-
ventie, wat doet het ziekenhuis met de regio, samenwerking met kennisinstellingen, enz. Dit wordt 
momenteel voorbereid. De kaders van het conceptplan worden met de CR besproken voor de ad-
viesronde. 

- De meeste plannen zijn ondanks COVID-19 gerealiseerd, duurzame rendementsverbetering loopt 
wat achter.  

- De nieuwe meerjarenstrategie is naar voren gehaald omdat veel doelen al zijn gehaald.  
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Moreel beraad coronavaccinatie 
- Rijnstate zal veel aandacht geven aan de noodzaak en het belang van de vaccinatie. Het moreel 

beraad gaat over de vraag hoever de RvB mag gaan in het stimuleren en aandringen bij medewer-
kers het vaccin te nemen in belang van patiëntenzorg. Er is een klein gezelschap face-to-face, met 
een grote kring digitale toehoorders. 

- De coronavaccins krijgt Rijnstate via het RIVM aangeleverd, nog onbekend is welk vaccin. Rijnsta-
te bereidt zich voor op verschillende scenario’s. 

 
Elsevier ranglijst 

Rijnstate staat dit jaar op nummer dertien. Kijkend over de jaren heen scoort Rijnstate goed. 
 

Entreemeubel 
Eind december wordt in het Atrium een entreemeubel geplaatst met digitale bewegwijzering voor een  
betere toegankelijkheid voor patiënten en bezoekers. Het meubel kan ook worden gebruikt voor het 
doorgeven van boodschappen, zoals het dragen van een mondneusmasker.  
 

mProve 
De voorzitters van de cliëntenraden van mProve hebben goede contacten, ook over COVID-19. 
 

ARTZ 
Er heeft goed overleg plaatsgevonden tussen de ARTZ-cliëntenraden.  
 
3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
3a.  Patiënt: zorg en behandeling 
- Er heeft overleg plaatsgevonden over innovatie met een manager zorg. Haar is gevraagd contact-

personen voor de patiëntenportaal door te geven en informatie hierover. 
- Samen met de themawerkgroep ‘Patiënt: participatie en communicatie achterban’ wordt gewerkt 

aan vragen voor het klantenpanel. 
- Het rapport over Samen Beslissen wordt meegezonden met de stukken voor 14 januari 2021.  
 
3b.  Patiënt: facilitaire zaken 

Beddenproject 
- Tijdens de inloopsessie is een plan van eisen gepresenteerd over de aanschaf van nieuwe bedden, 

vooral betrekking hebbende op technische eisen en gebruikersgemak voor medewerkers. 
- Er is aangegeven dat de patiënt betrokken moet worden bij de proefplaatsing/gunning, evenals de 

CR. Dit wordt meegenomen.  
- Een IC-verpleegkundige vertelde dat een bed afdelingsgebonden is en niet patiëntgebonden.  
 

ANWB-bewegwijzering 
- De CR wordt op de hoogte gehouden van eventuele voorstellen tot wijziging. 
- De HAP is in het donker slecht te vinden; slechte bewegwijzering en slechte verlichting. Dit is bij de 

opening ook al aangegeven.  
- Er wordt een ongevraagd advies voorbereid door de themawerkgroep. Het wordt voor 14 januari 

2021 geagendeerd.  
- Het is een goed onderwerp om in de toekomst mee te nemen in het klantenpanel. 
 

Gescheiden of geen gescheiden toiletten in Elst 
Het advies van de themawerkgroep betreft een gescheiden toilet (man/vrouw) vanwege de verschil-
lende culturen, overtuigingen, leeftijden, beperkingen en genders in een ziekenhuis. Er kan wel een 
gezamenlijk voorportaal zijn met wasbakken. Er zullen ook Miva toiletten moeten zijn. Voor plekken 
waar minder bezoekers langskomen kan naast een Miva toilet worden gekozen voor een genderneu-
traal toilet. Het preadvies wordt aangevuld en vervolgens verstuurd.  
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

Indicatoren patiëntenparticipatie 
- De themawerkgroep heeft overleg met de RvB. 
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4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 19 november 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 19 november 2020  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 19 november 2020 
Ad 1192: Bijna alle CR-leden hebben aan het ARTZ-overleg deelgenomen. Er is geen verslag van 

gemaakt. De PowerPointpresentatie wordt naar het secretariaat gestuurd.  
Ad 33: De voorzitter CR en het RvT-lid voorgedragen door de CR bereiden het overleg CR-RvT van 

17 december voor.  
Ad 68: De voorzitter heeft contact gehad met de afdeling communicatie over een bericht voor patiënten en 

bezoekers.  
 
5. Mededelingen en rondvraag - informatief 
Kerstboodschap CR 
Het zou mooi zijn als CR een kerst(video)boodschap te geven richting personeel en hen te bedanken 
voor hun inzet het afgelopen jaar en hen voor het komend jaar een hart onder de riem te steken.  
 
6. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen. 
 
7. Voorgenomen besluit strategische samenwerking integrale diagnostiek – ter besluitvorming 
De CR adviseert positief, met een aantal kanttekeningen.  
 
8. Adviesaanvraag herbenoeming leden Raad van Toezicht – ter besluitvorming 
De voorzitter en een CR-lid hebben samen met VAR en OR digitaal herbenoemingsgesprekken ge-
voerd met twee RvT-leden. De CR geeft een positief advies over de herbenoeming van de twee leden 
van de RvT. 
 
9. Jaarplan CR 2021 
De themawerkgroep facilitair zal nog speerpunten doorgeven uit het opgestelde actieplan.  
 
10. CR CMSR / Medezeggenschapsregeling – ter besluitvorming 
De CR gaat, vooruitlopend op het gesprek met de CMSR van 17 december, akkoord met de mede-
zeggenschapsregeling, inclusief de toezegde faciliteiten.  
 
11.   Terugkoppeling verslagen 

- Verslag gesprek CR d.d. 18 november 2020 over de overname van het allergologiecentrum 
Op basis van het verslag heeft de CR een positief advies uitgebracht. 
 

- Concept verslag digitaal overleg CR met management zorg d.d. 9 november 2020 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

- Overleg financieel directeur 
Er heeft een goed gesprek plaatsgevonden, er volgt nog een verslag.  
 
12.   Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 14 januari 2021 
Rooster van aftreden CR, besluitvorming Jaarplan CR 2021, vacature CR en gesprek met CMSR 

 
13.   Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 
 
 
14 december 2020  


