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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag digitale vergadering d.d. 10 juni 2021 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom. 
 
2. Formeel overleg met de Raad van Bestuur 
 

- Bespreken strategisch beleid (meerjarenstrategie) 
De CR heeft onderling nog niet over de meerjarenstrategie gesproken. 
 

Ambities Rijnstate 2022-2024 
1. Waardegedreven zorg: optimale winst in gezondheid voor huidige en toekomstige patiënten 
2. Zorg samen met en rondom de patiënt 
3. Zorg voor elkaar 
4. Zorg voor ziekenhuis en maatschappij 

 
Vorige jaar zijn er managementinterviews geweest waar de CR ook bij is betrokken. De thema’s daar-
uit zijn ondergebracht onder bovenstaande vier hoofdthema’s.  
Bij waardegedreven zorg is het volledig op processen inrichten van de organisatie een belangrijk the-
ma. Het wordt verder uitgewerkt in overleg met MT, staf en betrokkenen, zoals hoofden, om te kijken 
welk implementatieplan kan worden gemaakt. Waarschijnlijk komt er een bundeling van zorgpaden in 
zes of zeven centra. Het is een grote reorganisatie, met ook de vraag hoe het gaat met medisch lei-
derschap. 
Met de CR is een nieuwe lijn afgesproken over patiëntenparticipatie op micro-, meso- en macroniveau.  
Er is ook een duurzaamheidsagenda aangaande CO2-reductie en energieverbruik.  
De regio wordt steeds belangrijker, de politiek verwacht daar veel van. De gedachte is dat door veel 
betere samenwerking met verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg de doorstroming sneller 
gaat en kosten worden bespaard. Regionale samenwerking wordt belangrijk, ook met andere zieken-
huizen, allianties als ARTZ en laboratoria. 
Een goede en aantrekkelijke werkgever zijn is belangrijk om patiëntenzorg op peil te houden. Een te-
kort kan op de arbeidsmarkt zorgen voor competitie tussen instellingen.  
Met vakgroepen zijn en worden gesprekken gevoerd over wat zij kunnen betekenen, wat ze zien in de 
digitale strategie, hoe artificial intelligence een rol zal spelen en welke nieuwe technieken zij denken te 
gaan gebruiken. Daarnaast volgt een omgevingsanalyse en wordt gekeken of gemaakte keuzes met 
betrekking tot krimp en groei juist zijn geweest en eventueel verder worden aangescherpt. Er is voor 
Elst met een bouwcombinatie een contract getekend.  
 
De CR vindt de meerjarenstrategie duidelijk. Er wordt uitleg gevraagd over het thema preventie.  

Het wordt een mix van actief uitvoeren en contacten leggen met centra in de eerste lijn. MT-leden 
en medisch specialisten zijn bezig een visie te ontwikkelen. Primaire preventie ligt nu bij gemeen-
ten en GGD. Patiënten van ziekenhuizen worden niet altijd bereikt door de GGD. De taak van het 
ziekenhuis kan zijn secundaire preventie en samenwerking met het sociaal systeem. Er wordt in de 
regio Arnhem geëxperimenteerd met Community of Care in tien grote wijken en gemeenten in het 
verzorgingsgebied. Uit de omgevingsanalyse is te zien dat er behoefte is aan zorg in termen van 
nieuwe ziektegevallen en chronisch zieken. De overheid heeft een groei staan van 0%. Als Rijnsta-
te nieuwe dingen zou willen moet het andere zaken afstoten, er is sprake van een verdringings-
markt.  

Een CR-lid geeft aan bij het nieuwe proces ergens iets in te bouwen om als patiënt feedback te kun-
nen geven aan het ziekenhuis om zaken goed op elkaar te kunnen laten aansluiten. 

Het omdraaien van processen zal gaan spelen; zelfmanagement, maar waar acute hulp nodig is 
moeten patiënten snel terecht kunnen in het ziekenhuis. Iets anders is de ‘bol.com-aanpak’, het 
kunnen volgen van je pakje, zal als benadering in het ziekenhuis terug te zien moeten zijn als het 
gaat om bijvoorbeeld een OK-afspraak.  

In Samen Beslissen is bij het gesprek over zorgpaden aangegeven dat dit al begint bij de patiënt thuis, 
in de voorbereiding om naar het ziekenhuis te komen. Preventie kan daarbij een rol spelen.  
De overdracht van ziekenhuis naar huis of verpleeghuis en vice versa is ook van belang.  
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- Pilot Medical Parc 
Rijnstate wil eind augustus 2021 de inhaalzorg starten, plannen hiervoor zijn bij de zorgverzekeraar 
ingeleverd. De eigen OK-capaciteit is hiervoor waarschijnlijk onvoldoende, daarom is gezocht naar de 
mogelijkheid extra OK-capaciteit in te huren. Met Medical Parc is overeenstemming over een pilot vóór 
de zomer om twintig maal extra te opereren. Er is aandacht voor de infrastructuur, apparatuur en het 
afstemmen van processen. Eén lid van het OK-team gaat mee naar Medical Parc alsmede de anes-
thesist en chirurg. De rest van het personeel wordt geleverd door Medical Parc.  
 

- Overdracht naar  2e en 1e lijn + klantenpanel 
De CR krijgt af en toe signalen over problemen bij overdracht. Er is een niet-representatieve enquête 
gehouden onder een aantal thuiszorgorganisaties. In 10 à 15% van de gevallen is de overdacht niet 
helemaal op orde. Over dit onderwerp volgt binnenkort een klantenpanel. De uitkomsten hiervan wor-
den meegenomen in de notitie naar aanleiding van de enquête en dan aangeboden aan de RvB.  
 

- Tijdig informeren CR over plannen 
De CR wordt wel geïnformeerd over plannen maar niet altijd tijdig en volledig.  
De CR ziet dat in het kader van patiëntenparticipatie bij nieuwe ontwikkelingen in beleidstukken staat 
wat het voor patiënten betekent en in hoeverre zij betrokken zijn. Het is een groeiproces en het gaat 
beter maar toch wordt bij sommige projecten de patiënt te laat betrokken.  
 

- Sluiting restaurants Zevenaar en Velp 
De CR heeft over de sluiting gelezen via een bericht op intranet.  
Wim van Harten geeft aan dat dit proces niet goed is verlopen, de CR had erbij betrokken moeten zijn. 
In Zevenaar zal de nieuwe eigenaar van het Zotel nieuwe faciliteiten voor het hele complex uitwerken.  
 

- Thema ‘Zorgregio van de toekomst’ 
Het project wordt in de gemeente Lingewaard wordt uitgevoerd, op grond van een Europese subsidie, 
samen met de sociale dienst, thuiszorg, gemeente en Health Valley. Gekeken wordt hoe er met het 
ziekenhuis van de toekomst kan worden samengewerkt, vooral gericht op IT-systemen. Het is inge-
wikkeld met alle partijen tot overeenstemming te komen.  
 

- Wachtlijsten 
De CR krijgt weinig signalen van mensen die lang wachten op een behandeling. Patiënten hebben er 
begrip voor, wel zou men graag een tijdsindicatie krijgen zodat ze zelf plannen kunnen maken.  
 
3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
3a.  Patiënt: zorg en behandeling 

- Traject langetermijnvisie op de polikliniek van de toekomst 
Afgesproken wordt als CR niet deel te nemen aan de projectgroep maar er wel over geïnformeerd te 
willen worden en ook commentaar te kunnen geven. Het ligt bij de themawerkgroep Patiënt: zorg en 
behandeling.  
 

- Notitie vervolg Samen Beslissen 
Bij keuzehulpen staat niet het aanbod om het gesprek tussen specialist en patiënt te laten opnemen. 
Hier zal nog een keer aandacht aan worden geschonken.  
De conclusies in de notitie zijn prima maar er moet wel een vervolg op komen qua uitvoering.  
 
3b.  Patiënt: facilitaire zaken 
Er zijn geen actuele ontwikkelingen te melden. 
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 
 

- Klantenpanel  
Alle CR-leden worden uitgenodigd zich aan te melden en mee te doen.  
 

- Promotiefilm CR 
De CR-leden gaan akkoord met het voorstel op hoofdlijnen zodat er toestemming kan worden ge-
vraagd aan de RvB voor het maken van een film. In de CR volgt nog een inhoudelijke bespreking. 
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- Veiligheidsrondes 
Er zijn twee goed voorbereide en zinvolle veiligheidsrondes geweest. Verslagen volgen nog.  
 
4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 20 mei 2021 
Het verslag wordt vastgesteld en toegezonden aan de raad van bestuur, lid RvT en OR. Het vastgestelde 
verslag wordt, na toestemming van de raad van bestuur, op intranet en internet gezet. 
 
Besluitenlijst per 20 mei 2021  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
Actiepunten per 20 mei 2021 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. 
 
5. Kennismaking met Koos Veefkind – RvT-lid 
Sollicitatieprocedure lid RvT op voordracht CR 
De voorzitter verzorgt een toelichting op de sollicitatieprocedure. 
 
Kennismaking met Koos Veefkind 
Er wordt uitgebreid (digitaal) kennis gemaakt met Koos Veefkind.  
 
Procedure 
De CR bespreekt de procedure. 
 
6. Mededelingen en rondvraag - informatief 
Vertrek TEKSTWERK bij CR per 31 december 2021 
Er is nu weer (bijna) een volledige CR, een mooi moment om na ruim 30 jaar afscheid te nemen. Er is 
ook voldoende tijd om een opvolger te vinden. 
 
Voorgenomen herbenoeming Hans Schoo 
De CR adviseert positief over de voorgenomen herbenoeming van Hans Schoo per 1 oktober 2021. 
 
7. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Er zijn geen opmerkingen over de ingekomen en verzonden post. 
 
8. Rol nieuwe leden CR / koppelen nieuwe leden aan buddy / inwerken nieuwe leden CR door 

buddy (inclusief iBabs)  
Er is een positief advies voor beide kandidaten van de RvB. Op dit moment loopt de aanvraag voor de 
VOG, zodra deze binnen is kunnen de nieuwe CR-leden deelnemen aan de vergadering.   
 
9. Terugkoppeling verslagen 

- Verslag ‘ervaringen cliëntenraden mei 2021’  
- Corona-overleg RvB-CR d.d. 2 juni 2021 

De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
10.   Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 8 juli 2021 
Geagendeerd wordt het overleg met CMSR van 18.00 – 18.30 uur (bespreekpunten actiepunt 42) en 
het huishoudelijk reglement.  
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 
 
 
14 juni  2021 


