
Jaarverslag 2020 Cliëntenraad Rijnstate 

 

De cliëntenraad heeft in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz) adviesrecht en op diverse onderdelen instemmingsrecht. De cliëntenraad vormt daar-

mee een belangrijk en formeel medezeggenschaps- en overlegorgaan binnen Rijnstate. 

 

Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van (potentiële) cliënten van Rijnstate in het 

verzorgingsgebied. We hebben open ogen en oren naar alle belangrijke betrokkenen bij de tot-

standkoming van een kwalitatief hoogwaardig zorgproduct in de locaties. We bevorderen naar 

vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten en we verte-

genwoordigen daarmee de stem van de patiënt op verschillende niveaus in de organisatie. 

 

Per 31 december 2020 zijn lid van de cliëntenraad: José Butter, Sergic Davidian, Joop Gerrits, 

Jan Hochstenbach, Joke Huitinck (vicevoorzitter), Linda Otten (voorzitter), Christien van der 

Mijden, Gerard Savenije, Samir Yazilitas en Erna Wolfs. Ria van Doorn verzorgt het secretari-

aat. Gerard Savenije is herbenoemd in zijn tweede termijn. De cliëntenraad heeft nog één vaca-

ture, mede vanwege corona is deze niet opengesteld in 2020. 

 

In 2020 is er viermaal formeel overleg geweest met de raad van bestuur. Er is gesproken over 

de coronapandemie waaronder evaluatie eerste coronacrisis, opschaling IC, reguliere zorg en 

betrokkenheid cliëntenraad. Een crisis die het ziekenhuis zwaar op de proef heeft gesteld en 

waardoor ook patiënten zijn getroffen door uitgestelde zorg. Van medewerkers is heel veel ge-

vraagd, zij hebben een enorme inzet en betrokkenheid getoond. De leden van de cliëntenraad 

hebben hier veel respect voor, wij hebben hen dat ook laten weten. In het overleg met de raad 

van bestuur is er ook aandacht geweest voor patiëntenparticipatie, de adviesaanvraag opheffen 

kerkdiensten, de griepcampagne, de locatie Elst, de digitale strategie, een cliëntenraad voor de 

CMSR en de strategische doelen Rijnstate. Eenmaal per jaar woont het lid van de raad van toe-

zicht, dat is voorgedragen door de cliëntenraad, een vergadering bij.  

 

Belangrijke onderwerpen van de cliëntenraad in 2020. 

 

Werkwijze Cliëntenraad 

Wij werken in een structuur van drie domeinen met daarin de onderwerpen waar de cliëntenraad 

zich mee bezighoudt. Per domein behartigen drie leden van de cliëntenraad in een themawerk-

groep de onderwerpen. 

Patiënt: zorg en behandeling  transferzorg, zorginnovatie, Samen Beslissen 

Patiënt: facilitaire zaken  voeding, gebouw & inrichting, bereikbaarheid 

Patiënt: participatie en   kwaliteit & veiligheid, patiëntenparticipatie, klachten- 

   communicatie achterban behandeling, wachtkamer TV, intranet / internet 

Wij hebben ook aandacht besteed aan communicatie met de raad van bestuur, met de achterban 

en binnen de cliëntenraad.  

 

Vormgeven van zorg voor en met de patiënt 

Er is stilgestaan bij de succesbepalende voorwaarden voor patiëntenparticipatie en de inzet van 

online-patiëntenpanels. 

 

Adviesaanvraag opheffen kerkdiensten 

Er is tweemaal uitgebreid gesproken over het voornemen van de raad van bestuur over het op-

heffen van kerkdiensten. Er zijn alternatieven aangedragen, er is benadrukt dat het sociale con-

tact voor patiënten belangrijk is, zeker in crisismomenten in iemands leven. Juist dan is geeste-

lijke verzorging van belang. De raad van bestuur heeft na onze eerste opmerkingen de advies-

aanvraag ingetrokken en herschreven.  



Cliëntenraad voor Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR)  

Diverse keren is aandacht besteed aan de vraag van de CMSR om als Cliëntenraad Rijnstate 

ook de cliëntenraad te worden voor de CMSR per 1 januari 2021. Naast inhoudelijke zaken is 

gesproken over de benodigde faciliteiten.  

 

Wachtlijstproblematiek 

Er is een analyse gemaakt van de wachtlijstproblematiek. COVID-19 heeft hier invloed op 

maar ook vóór corona waren er maatschappen waar de wachtlijstcijfers hoog waren. Hier wordt 

aandacht aan besteed en het is ook een onderwerp ter bespreking met de CMSR. 

 

Klachten 

Het jaarverslag van de Klachtenonderzoekscommissie is besproken. In het overleg met de raad 

van bestuur is de impact van de adviezen van deze commissie op de organisatie aan de orde ge-

weest. 

 

Presentaties 

In vergaderingen van de cliëntenraad zijn door medewerkers van Rijnstate presentaties ver-

zorgd over de locatie Elst, kwaliteit & veiligheid, PREMs (Personal Reported Experience Mea-

sures), Rijnstate Clinics en de strategische samenwerking integrale diagnostiek 

 

Adviezen 

In 2020 bracht de cliëntenraad tien positieve adviezen uit over:  

- Samenstelling van de raad van toezicht (eenmaal algemeen, driemaal over individuele leden 

raad van toezicht) 

- Benoeming psychiater als geneesheer directeur in het kader van de Wvggz 

- Kwaliteitsstatuur GGZ 

- Opheffen kerkdiensten  

- Visie op Eten en Drinken 2020 – 2025 

- Voorgenomen strategische samenwerking integrale diagnostiek 

- Medezeggenschapsregeling 

Bij enkele adviezen zijn kanttekeningen gemaakt die de cliëntenraad zal volgen. 

  

De themawerkgroepen hebben zich over diverse onderwerpen gebogen. 

Patiënt: zorg en behandeling 

- Samen Beslissen, in overleg met de coördinator Samen Beslissen 

- allergologiepraktijk, in overleg met een manager zorg 

- innovatie, in overleg met een manager zorg 

Patiënt: facilitaire zaken 

- voortgang ontwikkeling locaties Zevenaar en Elst, in overleg met Facilitair Bedrijf 

- visie op voeding, in overleg met Facilitair Bedrijf 

- bewegwijzering, in overleg met Facilitair Bedrijf 

Patiënt: participatie en communicatie achterban. 

- ophalen patiëntervaringen met behulp van kwaliteitsinstrumenten (veiligheidsrondes, 

PREMs) in overleg met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid 

- communicatie met de achterban, in overleg met de afdeling Communicatie 

- indicatoren patiëntenparticipatie Rijnstate, in overleg met de raad van bestuur 

 

Het jaar 2020 is gedomineerd door de coronapandemie. We zijn zesmaal fysiek bijeen geweest 

en viermaal digitaal. Een aantal (externe) bijeenkomsten is vanwege corona niet doorgegaan. 

 

Contact: clientenraadrijnstate@kpnmail.nl  

Informatie: https://www.rijnstate.nl/clientenraad  
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