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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag digitale vergadering d.d. 18 maart 2021 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. Overleg met Raad van Bestuur - Hans Schoo 

- Stand van zaken patiëntenparticipatie met de bijbehorende indicatoren 
- Projecten Rijnstate en betrokkenheid cliëntenraad 

De drie vastgestelde indicatoren zijn uitgewerkt. In het volgende overleg met de CR kan worden ge-
toond hoe de gegevens er uitzien, die weer leidend zijn bij een gesprek. Er moeten KPI’s komen maar 
het gaat erom dat de verandering daadwerkelijk wordt ingezet en de voortgang duidelijk wordt. Door 
de Visie Patiëntenparticipatie van de CR en de gesprekken daarover is al beweging in gang gezet.  
Er zullen afspraken moeten worden gemaakt bij hoeveel beleidszaken patiënten te betrekken. Rijnsta-
te heeft, op verzoek van de CR, de IPU-vorming opgepakt, dat leidt tot een verandering in de aanstu-
ring van de organisatie. In die fase ziet de RvB geen rol voor de patiënt, die is er wel als de IPU in-
houdelijk wordt uitgewerkt; wat het betekent voor de wijze van zorg in het omgaan met patiënten. 
Soms moeten patiënten aan de voorkant worden meegenomen, soms pas aan de achterkant. 
 

- Bewegwijzering HAP 
Naar aanleiding van het ongevraagd advies van de CR is een plan gemaakt. Er komen binnenkort 
duidelijke looplijnen, licht, bewegwijzering aan de weg, enz.  
 

- Meerjarenstrategie Rijnstate 
Maandag 22 maart 2021 is er een digitale aftrap. Op basis van een aantal ambities wordt gesproken 
met verschillende mensen uit de organisatie. Daarna vinden ambitiegesprekken plaats per vakgroep.  
 

- Wachtlijstproblematiek 
Ondanks corona zijn het afgelopen jaar altijd zes tot acht OK’s open gehouden voor oncologie, even- 
als bijbehorende poliklinieken. Kankerpatiënten zijn binnen de gestelde termijnen behandeld. Voor 
kwaadaardige aandoeningen zijn er geen wachttijden en wachtlijsten anders dan binnen de gestelde 
normeringen. Rijnstate heeft alle acute en semi-acute zorg behandeld. Wel een probleem is dat er 
veel minder verwijzingen zijn gekomen van huisartsen en vanuit bevolkingsonderzoeken.  
 
Op dit moment worden overige wachtlijsten ingelopen maar het aantal COVID-patiënten loopt weer 
op. De IC wordt komende week met tweemaal twee bedden opgeschaald. Dit kan zonder elders af te 
schalen. Een volgende opschaling betekent dat er weer OK’s en verpleegafdelingen dicht moeten om-
dat medewerkers nodig zijn voor COVID-zorg. Anderhalve week geleden nam Rijnstate patiënten over 
uit andere delen van Nederland, deze week zijn het patiënten uit Gelderland. 
  
3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
3a.  Patiënt: zorg en behandeling 

- Actieplan themawerkgroep zorg en behandeling versie 1 maart 2021 
Het actieplan is geactualiseerd.  
 

- Ethiek Visiedocument 
Het visiedocument en de bijbehorende e-mail van de ethiekondersteuner & geestelijk verzorger wordt 
in de CR-vergadering van 29 april 2021 besproken. 
 

- Transferbureau 
Twee CR-leden hebben op 29 maart 2021 een gesprek met het hoofd behandelteam Transferbureau. 
 
3b.  Patiënt: facilitaire zaken 

- beddenproject 
De opzet van de proefplaatsing wordt nog uitgewerkt, evenals een beoordelingsformulier. 
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- overleg Facilitair Bedrijf 
Drie CR-leden hebben eind april 2021 overleg met het Facilitair Bedrijf. In het overleg zal worden ge-
vraagd naar de privacy bij de aanmeldzuilen.  
 

- overleg Nieuwbouw 
Drie CR-leden hebben binnenkort een gesprek over bouw en verbouw. 
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

- Verslag overleg CR en K&V d.d. 3 maart 2021 
Drie CR-leden geven aan ook veiligheidsrondes te willen lopen. Zij worden ingezet als deze weer fy-
siek plaatsvinden en zij een keer hebben meegelopen. Er zal binnenkort worden gestart met digitale 
veiligheidsrondes. Er is gelegenheid met patiënten te spreken, die hierover van tevoren worden geïn-
formeerd.  
 

- Promotiefilm CR 
Er is contact geweest met de filmmaker, er volgt overleg over de mogelijkheden en het doel. 
 

- Klantenpanel Samen Beslissen 
Het eerste klantenpanel van de CR is afgerond, de resultaten zijn ontvangen en dat geeft een indicatie 
over hoe mensen tegenover dit onderwerp staan, het is geen wetenschappelijk onderzoek. In april is 
er een terugkoppeling van PREM-resultaten. 
 
4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 25 februari 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 25 februari 2021  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
Actiepunten per 25 februari 2021 
Ad 13: De onderwerpen ‘van arts wisselen’ en ‘opnemen gesprekken/privacy bij gesprekken’ zijn inge-

bracht in de Kamer Kwaliteit maar nog niet uitvoerig besproken.   
Ad 36: Themawerkgroep ‘Patiënt: Zorg en Behandeling’ neemt in het actieplan het project Beter Ouder op. 
 
5. Mededelingen en rondvraag - informatief 
Gesprek klachtenfunctionaris / Klachtenonderzoekscommissie 
Besloten wordt dat de themawerkgroep ‘Patiënt: participatie en communicatie achterban’ contact heeft 
met de klachtenfunctionarissen en een gesprek in de plenaire CR voorbereidt. Het is belangrijk dat de CR 
het jaarverslag van de klachtenfunctionarissen ontvangt en CR-leden aan de hand daarvan zaken mee-
geven aan degenen die het voorbereidende gesprek gaan voeren.  
  
6. Voorstel ‘inlegvel’ jaarverslag CR 2020 in opnameboekje 
De themawerkgroep heeft contact gehad met de afdeling communicatie over de opgestelde tekst.  
 
7. Voortgang sollicitatieprocedure CR 
Er zijn tot nu toe drie sollicitaties bij HR binnengekomen. De vacature staat open tot 12 april 2021. De 
sollicitatiecommissie heeft 20 en 21 april 2021 de ochtend vrijgehouden voor gesprekken. Enkele CR-
leden hebben de vacature onder de aandacht gebracht bij mensen die geschikt zijn.  
 
 
 
22 maart 2021 


