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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag digitale vergadering d.d. 4 februari 2021 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. Gesprek met CMSR – Jeroen Rütter (voorzitter CMSR) en Anke Veeman (directeur CMSR) 

- Aanpak COVID-19 
Het perspectief van de CMSR is niet heel anders dan dat van de RvB, de CMSR maakt onderdeel uit 
van het crisisbeleidsteam en is iedere dag betrokken. De zorg voor niet-COVID-19 patiënten is ook 
goed overeind gehouden. Volgende week zijn tien van de twaalf OK’s en alle vier de OK’s in Zevenaar 
weer open. Hoe lang dit mogelijk zal zijn is onzeker gezien een eventuele volgende golf. Er worden 
veel artsen ingezet op de IC en COVID-19 afdelingen. Op de IC zijn het intensivisten en sluiten anes-
thesisten aan om te ondersteunen bij de uitbreiding van 12,5 IC-bedden naar 24. Bij de COVID-19 
verpleegafdelingen ligt het primaat bij internist infectiologen, longartsen en geriaters. Zij worden on-
dersteund door een artsenpool waarbij vanuit alle geledingen artsen worden ingezet. Zij moeten wel 
eerst worden ingewerkt. Het ziekteverzuim onder verpleegkundigen is hoog, de vaccinatie is daarvoor 
een druppel op de gloeiende plaat. Alleen de eerste schil is gevaccineerd: medewerkers IC, SEH, 
COVID-19. 
 

- Zwarte scenario met betrekking tot ontwikkeling COVID-19 
Door het jaar heen zijn veel beslissingen genomen die artsen liever niet had willen nemen en indruisen 
tegen waarvoor artsen het vak hebben gekozen. Het is een verschil iets te plannen op basis van capaci-
teit of op basis van noodzakelijkheid. In het ziekenhuis zijn een lokale leidraad en een lokale commissie 
vormgegeven naar aanleiding van de landelijke richtlijn code zwart. In die commissie zijn alle geledin-
gen van het ziekenhuis vertegenwoordigd: artsen, ethica, jurist, psychiater, enz. Daaronder zijn teams 
aangesteld die daadwerkelijk de triage moeten gaan doen. Het is nu nog een scenario dat niet aan de 
orde is en de hoop is dat dit zo blijft. De huisartsen spelen een rol bij de te maken keuzes, bij advanced 
careplanning. In het crisisberaad van vóór de kerst is hierover gesproken. De voorzitter van de CMSR 
heeft regelmatig overleg met de huisartsen, het is goed hen in te lichten en met name erover te spreken 
dat zij overleg hebben met hun patiënten over al dan niet behandelen en keuzes maken. 
 

- Hoe kan een patiënt van arts wisselen? 
De artsen van Rijnstate zijn open als een patiënt van arts wil wisselen, ook al zal niet iedere arts daar 
even makkelijk mee omgaan. Er is vrije artsenkeuze. Het komt niet vaak voor dat een patiënt wil wis-
selen. Ook een second opinion is mogelijk, dan wordt aangegeven wat de meerwaarde kan zijn. Ge-
specialiseerde verpleegkundigen, die er zijn voor chronische en oncologische patiënten, kunnen daar-
bij een goed aanspreekpunt zijn. Een wisseling van arts moet te allen tijde bespreekbaar zijn.  
 

- Werkwijze CMSR – CR 
De voorzitter van de CMSR wil graag in klein comité bespreken welke structuur de CR wil voor het 
overleg en hoe men elkaar door het jaar heen op de hoogte houdt. De voorzitter van de CR zegt dit 
overleg toe en zal hierover contact opnemen met de directeur van de CMSR. In de CR zullen de wen-
sen eerst worden besproken.  
 

- Vertrek CR-lid 
De voorzitter heeft een aantal gesprekken gehad met Samir Yazilitas. Vanwege familieomstandighe-
den, de combinatie van werk en studie en het hebben van een jong gezin is het lastig inzet te plegen 
die hij wel wil plegen. Hij heeft vandaag aangegeven dat, gezien zijn drukke leven, het beter is om te 
stoppen met zijn werkzaamheden voor de CR.  
 
3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
De CR-leden gaan akkoord met het aangepaste Jaarplan 2021 Cliëntenraad Rijnstate. 
 
3a.  Patiënt: zorg en behandeling 
Er zijn kwartaalafspraken gemaakt met de manager zorg die gaat over innovatie.  
Er is 5 februari 2021 een gesprek met een manager zorg over de strategische uitvraag MES. 
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3b.  Patiënt: facilitaire zaken 
- Placemat / inlegvel 

Rijnstate heeft nog een aantal vragen over het inlegvel. Vanuit de CR wordt aangegeven dat het niet 
nodig is het jaarverslag een jaar lang als inlegvel te hebben, het kan ook een kwartaal (per kwartaal 
wordt het menu gewijzigd). Er kan ook voor worden gekozen per kwartaal als CR in te spelen op de 
actualiteit en de tekst te wijzigen. Een andere mogelijkheid is een bericht op de Wachtkamer TV waar-
bij verwezen wordt naar de website om het jaarverslag te lezen. Een andere optie is informatie in het 
welkomstboekje op te laten nemen. Het doel van het inlegvel is patiënten die op een digitale manier 
niet zijn te bereiken te vertellen over het werk van de CR 
 

- Definitief verslag van het overleg d.d. 26 oktober 2020 met de hoofden Facilitair Bedrijf 
- Verslag van het overleg van de CR met Facilitair Bedrijf d.d. 20 januari 2021 

De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

- Korte mondelinge toelichting op Visie op Groenbeleving 
De visie wordt toegestuurd aan de CR-leden.  
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 
Er is nog overleg over vragen voor het klantenpanel over Samen Beslissen.  
Er wordt gewerkt aan de nieuwe website van de CR. Communicatie heeft ook ideeën, aanpassingen 
en vragen. Binnenkort is hierover een gesprek.  
 
4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 14 januari 2021 
Het verslag wordt vastgesteld en toegezonden aan de raad van bestuur, Annemiek Nelis (RvT) en OR. 
Het vastgestelde verslag wordt, na toestemming van de raad van bestuur, op intranet en internet gezet. 
 
Besluitenlijst per 14 januari 2021  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 14 januari 2021 
Ad 1: Voor overleg CMSR-CR is 8 juli 2021 ingepland, de CMSR heeft dit nog niet bevestigd. 
 
5. Mededelingen en rondvraag - informatief 
Werving- en selectiecommissie voor nieuwe leden RvT 
De meerderheid van de leden van de cliëntenraad gaat akkoord met de deelname van de voorzitter 
van de CR aan de werving- en selectiecommissie RvT. 
SIROOP 
Er is overleg geweest over SIROOP, over de nieuwe organisatie van zorg rondom patiëntengroepen.  
 
6. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Ingekomen post 
Ad 11: De leidraad COVID-19 is nog niet ontvangen door de CR.  
Ad 13: Het is belangrijk het bellen van Rijnstate via een anoniem nummer te blijven volgen, het is niet 

goed dat dit gebeurt.  
Ad 23: Het onderwerp ‘video-afspraak tussen patiënt en zorgverlener Rijnstate’ wordt bewaakt door de 

themawerkgroep ‘Patiënt: zorg en behandeling’ 
 
7. Concept jaarverslag CR 2020 – ter vaststelling 

- Concept jaarverslag CR 2020 
Het jaarverslag CR 2020 wordt vastgesteld. 

- Memo aan lezer jaarverslag 
Het memo wordt vastgesteld.  

- Verzendlijst 
Aan de verzendlijst worden de cliëntenraden mProve en ARTZ toegevoegd, evenals de CR HAP.  
 
8. Instemmingsaanvraag raad van bestuur over mee-eten gasten op klinische afdelingen – ter 

besluitvorming  
Het preadvies wordt overgenomen, de CR stemt in met het beleidsplan met de aantekening dat de CR 
in grote lijnen akkoord is maar het een richtlijn betreft. Er moet met gezond verstand gebruik van wor-
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den gemaakt, er moet ook coulant mee worden omgesprongen en naar maatwerk worden gegaan als 
dat mogelijk is. Het is niet de bedoeling dat er te rigide mee wordt omgegaan, er moet gastvrije zorg 
worden geboden.  
 
9. Profielschets en sollicitatieprocedure – ter besluitvorming 

- Concept nieuwe profielschets CR-lid 
Het nieuwe concept profielschets CR-lid is door Communicatie ‘vertaald’ waardoor het een geheel an-
dere profielschets is geworden. Alles staat er in alleen op een andere manier.  
Het is van belang dat er regionale spreiding is als het gaat om de bezetting van de CR. 
Het zou goed zijn als er iemand wordt gevonden die kan meedenken over digitalisering waarbij patiën-
ten thuis zelf bepaalde handelingen moeten verrichten.  
Er zullen twee nieuwe CR-leden worden geworven. 
 

- sollicitatieprocedure 
Er worden nog enkele wijzigingen doorgevoerd. 
 
10. Activiteiten vanuit / met VAR 

- CR stakeholder bij ‘Van VAR naar Verpleegkundige staf – verpleegkundige zeggenschap’ 
- Deelname aan activiteiten Dag van de verpleging 
- Presentatie verpleegkundig platform 
- Overleg met de coördinator project ‘De verpleegkundige van morgen’ 

De voorzitter meldt zich aan als stakeholder bij de VAR.   
De CR neemt niet deel aan de Dag van de verpleging gezien corona.  
De vicevoorzitter zal een presentatie verzorgen in het verpleegkundig platform.  
Drie CR-leden hebben overleg met de coördinator project ‘De verpleegkundige van morgen’.  
 
11. Terugkoppeling verslagen 

- Presentatie, inclusief notulen, bijeenkomst Expertgroep Patiënten plus link naar oefenomgeving 
van Digisterker 

Rijnstate is technisch/digitaal vooruitstrevend maar gaat er te veel vanuit dat dit ook geldt voor de patiënt 
en dat is voor velen niet het geval. Er is aangegeven dat Rijnstate hier meer aandacht voor moet hebben.  
 

- Verslag van het overleg over project Beter Ouder d.d. 25 januari 2021 
Er heeft een prettig gesprek plaatsgevonden en er wordt opengestaan voor suggesties. Specifiek voor de 
polikliniek wordt gezocht naar thema’s die kunnen worden opgepakt. Suggesties worden verzameld en 
doorgegeven.  
 
12.   Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 25 februari 2021 

- Voortgang sollicitatieprocedure CR 
- Voortgang werving- en selectieprocedure RvT 

 
13. Herbenoeming Christien van der Mijden – ter besluitvorming 
Nadat Christien van der Mijden de vergadering heeft verlaten wordt de uitslag van de e-mail stemming  
bekend gemaakt. De CR besluit Christien van der Mijden voor te dragen bij de RvB voor herbenoe-
ming.  
   
14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 
 
 
 
8 februari 2021 


