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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag digitale vergadering d.d. 29 april 2021 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom. 
 
2. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
2a.  Patiënt: zorg en behandeling 

- Overleg directeur CMSR over ‘Samen beslissen’ 
Twee leden van de CR hebben overleg gehad. De directeur CMSR heeft een concept notitie gemaakt 
over de stand van zaken ‘Samen beslissen’ en hoe verder, zij is nu verantwoordelijk voor dit project. Er 
worden, naast de CR, nog andere partijen bevraagd. De definitieve notitie wordt naar de CR gestuurd.  
 
2b.  Patiënt: facilitaire zaken 

- Overleg facilitair 
Er is een concept document met richtlijnen voor openbare ruimten zoals het Atrium, met name over 
uniforme aankleding en bebording om rust te creëren. Het document wordt naar de CR gezonden en 
reacties worden verzameld.  
Er wordt druk gewerkt aan het beddenproject. Er zijn drie bedden en matrassen alsmede nachtkastjes 
bekeken. Er komt een proefopstelling waarvoor een beoordelingsformulier wordt ontwikkeld voor  
patiënten en verpleging. De CR krijgt inbreng in het beoordelingsformulier dat wordt toegestuurd. 
 

- Bewegwijzering en verlichting SEH/HAP 
De RvB heeft de CR een brief gestuurd. De plannen zijn door enkele CR-leden besproken met facili-
tair. Er komen veranderingen rondom de parkeerplaats Noord-Oost voor wat betreft het wandelgedeel-
te. Er komen goede voorzieningen maar het is jammer dat er geen mensen met een beperking zoals 
rolstoelgebruikers of slechtzienden bij zijn betrokken om te toetsen. 
Besloten wordt om in de reactie van de CR op de brief van de RvB het volgende op te nemen. 

- Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat wijzigingen ook moeten voldoen voor rolstoelge-
bruikers en slechtzienden.  

 
- Rijnstate bouwt voor de beste zorg 

Er is gesproken met de programmamanager vernieuwbouw, en de projectleider bouw. De Power-
Pointpresentatie zit bij de agendastukken en zal tijdens de CR-vergadering van 20 mei 2021 worden 
toegelicht. 
Met betrekking tot Zevenaar is gesproken over het Zorghotel, de faciliteiten die daar blijven en wegval-
len en wat er met het parkeerterrein gebeurt.  
 
2c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

- Vervolg indicatoren patiëntenparticipatie 
De CR zal de vinger aan de pols houden en dit als bespreekpunt meenemen in het overleg met de 
RvB van 19 augustus 2021.  
 

- Veiligheidsrondes 
Helaas zijn de veiligheidsrondes vanwege corona weer geannuleerd.  
 
3. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 8 april 2021 
Het verslag wordt vastgesteld en toegezonden aan de raad van bestuur en OR. Het vastgestelde verslag 
wordt, na toestemming van de raad van bestuur, op intranet en internet gezet. 
 
Besluitenlijst per 8 april 2021  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
Actiepunten per 8 april 2021 
Ad 40: heidagen 

Beide heidagen worden geagendeerd voor de CR-vergadering van 20 mei 2021. Het idee is dat  
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het mogelijk is deze in september/oktober 2021 te organiseren en iedereen hiervan tijdig op de 
hoogte te stellen, zoals RvB en de betrokken coach.  

 
4. Mededelingen en rondvraag - informatief 
Digitale presentatie van CR bij Verpleegkundig Platform 
In dit platform zit één verpleegkundige per afdeling. Er waren verpleegkundigen die nog nooit van de 
CR hadden gehoord. Ze concludeerden dat de CR zinvol werk doet. Er zijn naderhand suggesties toe-
gezonden over hoe de CR meer zichtbaar zou kunnen worden. 
De CR-leden complimenteren de vicevoorzitter met de opgestelde presentatie.  
 
Sluiting restaurants Zevenaar en Velp 
Via intranet is duidelijk geworden dat de restaurants Zevenaar en Velp op korte termijn sluiten vanwe-
ge bezuinigingen, er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Er worden vending machines geplaatst die 
in Rijnstate Arnhem succesvol zijn. De ruimte blijft wel beschikbaar voor patiënten en bezoekers.  
In het overleg met facilitair is aangegeven dat de CR het jammer vindt maar het financieel inderdaad 
niet haalbaar is deze faciliteiten open te houden. Het is wel erg plotseling en ook hierover is de CR 
niet geïnformeerd. Dit wordt meegenomen in het overleg met de RvB op 10 juni 2021. De CR voelt 
zich overvallen, ook al kan de CR zich vinden in het besluit omdat het meer kost dan opbrengt. 
 
5. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Ingekomen post 
Ad   8: In het overleg met de RvB van 10 juni 2021 wordt het thema ‘Zorgregio van de toekomst’ besproken.   
Ad 26: Het is erg prettig dat Rijnstate aandacht besteedt aan zinvolle registratie.  
 
6. Voortgang sollicitatieprocedure CR  
Er zijn zeven sollicitatiebrieven ontvangen. Met vier sollicitanten is in teams van twee via Whatsappvideo-
bellen een gesprek gevoerd. Er wordt met drie kandidaten op korte termijn een tweede (fysieke) gesprek 
gevoerd. Het niveau van de kandidaten is goed en er is ook diversiteit qua mannen/vrouwen, jong/oud, 
enz. Er wordt gekozen op kwaliteit.  
 
7. Ethiek Visiedocument – ter bespreking 
De CR is benieuwd welke plek ethiek krijgt en hoe de visie handen en voeten wordt gegeven. Ook is de 
vraag hoe het moreel beraad tot stand komt, wat de frequentie daarvan is, of een afdeling dat zelf instelt 
of ook aangestuurd door de stuurgroep ethiek. De stuurgroep ethiek behoeft nog wat uitwerking. Een mo-
reel beraad is één instrument, er zijn nog veel meer mogelijkheden om ethiek te borgen in de organisatie. 
Het is ook van belang te weten hoe op managementniveau wordt omgesprongen met ethiek. Ethiek is 
belangrijk voor de CR en het is goed om van gedachten te wisselen met de ethiekondersteuner & geeste-
lijk verzorger.  
 
8. Discontinuïteit van overdracht naar huis – ter bespreking 
Er is een ruw verslag gemaakt van de antwoorden die zijn gegeven door de organisaties die zijn be-
vraagd. In het overleg met het hoofd transferbureau is gesproken over een LEAN-project om de kwali-
teit van de overdrachten van 2e naar 1e lijn en vice versa te verbeteren. Overigens was er in 2017 ook 
al een groot project in Rijnstate over ditzelfde onderwerp. De vraag is wat er toen met de resultaten 
van dat project is gebeurd. Het transferbureau zoekt voornamelijk een plek voor een patiënt, de feite-
lijke overdracht moet plaatsvinden via de afdeling.  
Van het ruwe verslag wordt een korte notitie gemaakt waarin ook wordt aangegeven dat het geen re-
presentatief of wetenschappelijk onderzoek is maar er wel duidelijke trends zijn te zien. Deze notitie 
gaat naar alle CR-leden voor eventueel commentaar.   
De deelnemers aan het onderzoek krijgen een terugkoppeling met daarbij de korte notitie, tevens 
worden de vervolgstappen aangegeven.   
Het onderwerp wordt besproken met de VAR en de Kamer Kwaliteit als ook de patiënten zijn bevraagd 
in het klantenpanel ‘overdracht na ontslag’.  
 
9. Klantenpanel juni 2021 – voorstel: overdracht na ontslag – ter bespreking 
De CR gaat akkoord met een klantenpanel over ‘overdracht na ontslag’. Het gaat om een klein aantal 
vragen die tot de kern moeten komen.  
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10. Jaarverslag 2019 klachtenfunctionarissen – ter bespreking 
Eind juni 2021 zal er een overleg plaatsvinden met de klachtenfunctionarissen over de jaarverslagen 
2019 en 2020. 
 
11. Terugkoppeling verslagen 

- Definitief verslag kwartaaloverleg financieel directeur d.d. 9 december 2020 
- Managementrapportage 12-2020 
- Verslag kwartaaloverleg financieel directeur d.d. 24 maart 2021 
- Verslag overleg Anke Veeman (CMSR) d.d. 8 april 2021 

De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.  
 

- Verslag overleg afdeling Ethiek en Geestelijke verzorging d.d. 7 april 2021 
Reeds besproken bij agendapunt 7. 
 

- Verslag overleg transferbureau d.d. 29 maart 2021 
Het ELV-loket is het loket voor Eerste Lijns Verblijf, een coördinatiepunt voor tijdelijke opvang bij noodsi-
tuaties. Het is er nog niet omdat verpleeghuizen met elkaar nog geen overeenstemming hebben bereikt. 
Eerstelijnsverblijf is een tussenoplossing en alleen mogelijk met indicatie voor maximaal zes weken met 
een verlenging van zes weken met het idee daarna weer naar huis te gaan. 
 

- Verslag overleg over ontwikkelingen ‘verpleegkundige van morgen’ d.d. 9 maart 2021  
Deels besproken bij agendapunt 4. Erg positief is dat de regieverpleegkundige niet langer is voorbehouden 
aan HBOV verpleegkundigen, deze moet wel een HBO niveau hebben, dit wordt getoetst door de organisa-
tie. Deze verandering heeft er aanvankelijk voor gezorgd dat er vertraging is gekomen in het project.  
 

- Verslag overleg met Willem-Jan Hanegraaf over bouw 
Reeds besproken bij agendapunt 2b. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur. 
 
 
1 mei 2021 


