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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag digitale vergadering d.d. 14 januari 2021 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. (Gesprek met) CMSR 
Bestuursleden van de CMSR waren niet in de gelegenheid de vergadering bij te wonen. Met de CMSR 
worden twee data afgesproken in 2021 waarin er overleg is met de voltallige CR. Het bestuur wordt 
geïnformeerd dat de CR akkoord is om per 1 januari 2021 ook CR voor de CMSR te zijn. 
 

- Aanpak COVID-19 / zwarte scenario met betrekking tot ontwikkeling COVID-19 
Rijnstate en alle andere ziekenhuizen in Nederland bereiden zich voor op een eventuele code zwart; 
een zeer heftige situatie. Het besluit voor code zwart wordt door de minister genomen als de bezetting 
van de IC’s in heel Nederland op 80% ligt. Bij de landelijke protocollen die hiervoor zijn gemaakt is een 
ethicus betrokken.  
 

- Concept medezeggenschapsregeling 
De CR-leden bevestigen nogmaals hun akkoord met de medezeggenschapsregeling. Er gaat hierover 
een brief naar de raad van bestuur en het bestuur van de CMSR. 
 
3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
3a.  Patiënt: zorg en behandeling 

- Jaarplan Samen Beslissen 
Naast Samen Beslissen lopen ook de gesprekken over de door de CR ingebrachte vragen voor het 
klantenpanel.  
 
3b.  Patiënt: facilitaire zaken 

- Voorstel ongevraagd advies bewegwijzering en verlichting SEH/HAP 
Het ongevraagd advies wordt naar de raad van bestuur gezonden.  
 

- Overleg met programmamanager Gastvrije Zorg met Ziel 
Er gaat een ongevraagd advies naar de raad van bestuur met suggesties over bezoek om negatieve 
zaken te voorkomen in de COVID-19 periode. 
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

- Gesprek met de raad van bestuur over indicatoren patiëntenparticipatie 
In 2022 zullen de indicatoren zijn doorgevoerd. 
 

- Maken van CR promofilmpje 
Een videoboodschap wordt als persoonlijker ervaren dan de foto’s waarmee de CR nu werkt. Er zal 
worden onderzocht hoe er een aansprekend kort filmpje kan worden gemaakt van een paar minuten. 
De hoofdlijnen van de CR kunnen worden benoemd of de onderwerpen waar de CR zich de komende 
tijd mee bezighoudt. Ondertiteling is van belang, zowel voor de Wachtkamer TV als voor de website.  
 
4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 10 december 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 10 december 2020  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 10 december 2020 
De actiepunten 1221, 5, 70, 71, 72, 73, 74, 76 en 77 vervallen. 
Ad 1221: Zodra het weer mogelijk is zal een bezoek worden gepland aan Huuskes Enschede. 
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5. Mededelingen en rondvraag - informatief 
Strategische uitvraag MES (poststuk 10) 
Het gaat om het breed inzetten van technologie in Rijnstate. De themawerkgroep ‘Patiënt: zorg en 
behandeling’ zal zich hier in verdiepen, alsmede een lid van de themawerkgroep ‘Patiënt: participatie 
en communicatie achterban’  
 
mProve 
Kortgeleden is er weer een ziekenhuis toegetreden tot mProve. Er is veel informatie te vinden op de 
website www.mprove.nu.  
 
Overleg Kamer Kwaliteit 
De voorzitter heeft 18 januari 2021 overleg met de Kamer Kwaliteit. Een te bespreken onderwerp is 
hoe een patiënt van arts kan wisselen, vaak durft de patiënt hier niet om te vragen. De Kamer Kwaliteit 
zou hier kaders voor kunnen scheppen. In de Kamer Kwaliteit wordt ook gevraagd naar de stand van 
zaken met betrekking tot eerder ingebrachte punten door de CR: opnemen gesprekken/privacy bij ge-
sprekken op klinische afdeling en overdracht naar huis.  
 
6. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Ingekomen post 
Ad 40:  Een aantal vragen van de projectleiders videoconsultatie zou aan het klantenpanel kunnen wor-

den voorgelegd.  
 
7. Jaarplan CR 2021 – ter besluitvorming 
De input uit de themawerkgroepen is opgenomen in het Jaarplan 2021 CR.  
 
8. Rooster van aftreden – ter bespreking 
Opgemerkt wordt dat in 2027 en 2029 steeds 1/3 van de CR-leden aftreedt waardoor er een oneven-
wichtig rooster is.  
 
9. Vacature CR – ter besluitvorming 

- Concept nieuwe profielschets CR-lid / sollicitatieprocedure 
De profielschets en sollicitatieprocededure worden besproken. 
 
10.   Terugkoppeling verslagen 
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met OR, VAR en de financieel directeur. 
 
11.   Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 4 februari 2021 
- Gesprek met afvaardiging bestuur CMSR 
- Sollicitatieprocedure 
- Concept jaarverslag CR 20290 
- Instemmingsaanvraag mee-eten gasten op klinische afdeling + preadvies 
- Herbenoeming Christien van der Mijden 
 
12.   Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur. 
 
 
 
18 januari 2021 

http://www.mprove.nu/

