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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag digitale vergadering d.d. 8 juli 2021 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Formeel overleg met de CMSR 
Aanwezig zijn Jeroen Rütter en Anke Veeman. 
 

- Samen Beslissen 
o Aandacht voor wat patiënten prettig of onprettig vinden in een gesprek 

In Samen Beslissen wordt gekeken naar de behandelopties. Het is van belang samen met patiënten te 
kijken wat de beste oplossing is. PREMs en PROMs helpen daarbij. Ieder jaar wordt gekeken of de 
patiëntbeleving overeenkomt met wat artsen denken dat die is, ook in vergelijking met andere zieken-
huizen en poli’s. Bij disbalans moet er naar worden gekeken. Er wordt bij Rijnstate nagedacht over 
scholing in gespreksvaardigheid als het gaat om Samen Beslissen.  
 

o Aandacht voor vertrouwensband bij opname kliniek  
(patiënt wordt niet altijd door dezelfde specialist behandeld) 

Het liefst ziet de specialist de patiënt elke keer zelf maar de praktijk laat dat door tijdgebrek niet toe. 
Het is wel belangrijk regelmatig bij een patiënt binnen te lopen na een OK om de band waar mogelijk 
te onderhouden. In de weekenden zal er iemand anders langskomen.  
Bij de polikliniek is het misschien nog wel belangrijker maar door de hoge werkdruk is het vaak lastig. 
Het is dan belangrijk het (van tevoren al) goed uit te leggen aan de patiënt. In een kleinere kliniek is 
het makkelijker dan bij de grote stromen in Rijnstate. Het is een belangrijk aandachtspunt.  
 

- Privacy 
Bij oncologie wordt bij een gesprek met een opgenomen patiënt altijd naar een aparte kamer gegaan 
om uitslagen te bespreken, tenzij een patiënt zo ziek is dat deze niet van de zaal kan. Tijdens visites is 
er niet altijd voldoende privacy met alleen gesloten gordijnen om het bed. Veel uitslagen worden via de 
polikliniek besproken omdat patiënten vaak maar kort in het ziekenhuis verblijven.  
 

- Hoge aantal klachten bij medisch specialisten in verhouding tot verpleegkundigen 
Belangrijk is te kijken welke klachten er over specialismen zijn, wat het aantal is over de jaren heen en 
ten opzichte van andere ziekenhuizen. Als het gaat om complicaties is dat, hoe goed een arts ook is, 
niet te voorkomen. Als het gaat om bejegening kan daar wel wat aan worden gedaan. Ieder kwartaal 
worden klachtenoverzichten (en ook complimenten) verspreid.  
 
Vanuit de CR zal binnenkort een uitnodiging komen voor een heidag van één dagdeel in het najaar of 
de winter, liefst een fysieke bijeenkomst, samen met de RvB.  
 
3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
3a.  Patiënt: zorg en behandeling 

- Project polikliniek van de toekomst 
In september/oktober 2021 zal er een brainstormsessie plaatsvinden over de patiëntreis in 2025. Be-
sloten wordt hier als CR met twee leden aan deel te nemen.  
 

- Project Beter Ouder 
Er is overleg geweest. Het vervolg op het project is dat er aandacht zal worden gegeven aan het reac-
tiveren van patiënten op twee pilotafdelingen. Dit gebeurt op geriatrie en oncologie nadat de verbou-
wing in januari 2022 is afgerond. Het gaat er om patiënten meer spiermassa te geven en hen gezon-
der te maken. De CR is gevraagd om tips hoe de pilot aan te pakken. Vanuit de CR zijn al suggesties 
gegeven, waaronder het bezoeken van de afdeling geriatrie van de Gelderse Vallei.  
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3b.  Patiënt: facilitaire zaken 
- Toegangsweg SEH/HAP 

Vooruitlopend op de officiële uitnodiging is al gekeken naar de verbeterde toegangsweg. Verbeterpun-
ten zijn doorgegeven aan facilitair. Het is mogelijk met een auto dichtbij de HAP te komen maar par-
keermogelijkheden zijn beperkt. Rolstoelen zijn beschikbaar maar vrij ver van de parkeergelegenheid.  
 

- Kerkdiensten 
Er komt na de zomer een officiële afscheidsviering.  
 

- Gezonde voeding 
Rijnstate heeft een intentieverklaring ‘Voorhoedeziekenhuizen in Voeding’ ondertekend. Het is goed 
als CR de vinger aan de pols te houden over wat er gaat veranderen voor bezoekers en familie. Als er 
weer fysiek kan worden vergaderd zou de CR ook weer een keer maaltijden kunnen proeven. 
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

- SIROOP 
Er is een duidelijke presentatie gehouden over IPU’s. Vanuit de CR is aangegeven dat het belangrijk is 
de patiënt mee te nemen in het hele proces, niet alleen de CR. Ook is benadrukt dat er nog veel men-
sen digibeet zijn en/of laaggeletterd. Bij het ontwikkelen van nieuwe processen is het belangrijk daar 
rekening mee te houden.  
 

- Zeggenschap VAR: ontwikkeling naar een verpleegkundige staf 
Het is een goed doordacht plan aan de hand van goede voorbeelden in Nederland.  
 
4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 10 juni 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd 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 10 juni 2021  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
Actiepunten per 10 juni 2021 
Ad 67: Het beoordelingsformulier bedden is toegestuurd aan de themawerkgroep ‘Patiënt: Zorg en Be-

handeling’. Er is aandacht gevraagd voor de transfer van bed naar rolstoel. Nagevraagd wordt 
wat er uit de proefopstelling is gekomen.  

 
5. Mededelingen en rondvraag - informatief 
Project Duurzaam 
De financieel directeur is bereid in de CR uitleg te geven over het project. Vanwege volle agenda’s 
wordt besloten dit niet in een vergadering te doen maar en petit comité.  
 
mProve 
De voorzitter heeft de netwerkbijeenkomst van 28 juni 2021 bijgewoond, zij stuurt de link door.  
De voorzitter heeft op 24 juni 2021 overleg gehad met de voorzitters van de CR-en van mProve. 
 
ROAZ 
De voorzitter heeft een uitnodiging ontvangen van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) voor 
maandag 12 juli 2021 van 15.00 – 17.00 uur. Er wordt overlegd tussen CR-en over de impact van 
COVID in de afgelopen periode.  
 
6. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Ingekomen post 
Ad 3: De themawerkgroep ‘Patiënt: facilitaire zaken’ gaat na welke parkeerkortingen er wellicht zijn en 

of er een maximum tarief is.  
Ad 29: In het verslag van de Inspectie staat dat de RvB zich voorneemt te peilen of patiënten na ontslag 

makkelijk terecht kunnen bij een afdeling met vragen.  
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7. Samenstelling themawerkgroepen in verband met nieuwe CR-leden – ter bespreking  
Tot de CR heidag blijven de CR-leden zitten in hun huidige themawerkgroep. 
 
8. Jaarverslag klachten Rijnstate 2020 – ter bespreking 
Het jaarverslag wordt doorgenomen ten behoeve van het overleg met de klachtenfunctionarissen. 
 
Gezien de tijd wordt afgesproken een extra vergadering te beleggen om de overige agendapunten te be-
handelen. Deze vindt plaats op donderdag 29 juli 2021 vanaf 18.00 uur. De Teams-link wordt door het 
secretariaat verstuurd.  
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 
 
 
12 juli  2021 


