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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag digitale vergadering d.d. 29 juli 2021 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vervolgvergadering van 9 juli 2021 en heet iedereen welkom. 
 
2. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
2b.  Patiënt: facilitaire zaken 

- Presentatie nieuwbouw Elst 
Het heeft de voorkeur de presentatie van een half uur in de CR-vergadering van 21 oktober 2021 te 
plannen. 
 
3. Huishoudelijk Reglement – ter bespreking 
Het Huishoudelijk Reglement is aangepast. Het gaat met name om wijzigingen naar aanleiding van de 
nieuwe medezeggenschapsregeling.  
 
4. Meerjarenstrategie – ter bespreking 
De RvB waardeert de input van de CR en heeft zes vragen aan de CR gesteld die schriftelijk worden be-
antwoord aan de hand van onderstaande opmerkingen. 
 
Ad 1 Wat vinden we belangrijk? 
- Patiënten, niet alleen de CR-leden, moeten maximaal worden betrokken en vanaf het begin worden 

meegenomen in het hele behandelproces en de verbetertrajecten op groeps- en strategisch niveau. 
Rijnstate wil voortgaan op de ingeslagen weg maar moet niet de aansluiting met patiënten missen. Er 
zijn mondige patiënten maar ook digibeten en laaggeletterden.  

- Toegankelijkheid van zorg voor iedereen is van groot belang.  
- In de oude situatie staat de huisarts benoemd, in de nieuwe situatie wordt gesproken over een virtueel 

zorgcentrum (bij versnelling innovatie). Mensen die digitaal minder vaardig zijn moeten wel toegang 
blijven houden tot de zorg.  

- Belangrijk is de juiste zorg op de juiste plek via korte lijnen met grote patiënttevredenheid als gevolg. 
- De genoemde patiëntbelevingen zijn mooi maar het belangrijkste is goede zorg.  
 
Ad 2 Wat zijn de kansen en bedreigingen 
- Bedreigingen zijn mogelijke ICT-storingen bij stroomuitval/hack of wateroverlast. Continuïteit van zorg 

moet gewaarborgd zijn.  
- Een kans is het ontwikkelen door Rijnstate van op afstand verrichten van metingen en daarmee zaken 

kunnen opsporen en behandelen. Zonder filter kan de patiënt dan de eigen gegevens delen met het 
ziekenhuis om een goed advies te krijgen. Dit wordt al ontwikkeld bij Google, Apple en Facebook maar 
daar zit geen ziekenhuis achter waardoor deze ontwikkeling als een bedreiging gezien kan worden.  

- Het afnemen van bloed in het ziekenhuis start nu niet bij een receptiebalie maar bij een automaat 
waar een scancode moet worden getoond en vragen moeten worden beantwoord. In de praktijk bleek 
kortgeleden dat dit voor veel mensen niet eenvoudig is, ook al zijn er vrijwilligers om te helpen. Het 
‘contact’ moet ook niet te onpersoonlijk worden. 

- Een voordeel van een patiënt die digitaal vaardig is, is dat deze niet altijd meer naar het ziekenhuis 
hoeft voor een consult, de kracht van videobellen wordt ingezien. Daarnaast moet de mogelijkheid blij-
ven van face-to-face contact.  

- Gemist wordt de psychosociale kant. In een ziekteproces is het van belang dat bijvoorbeeld maat-
schappelijk werk kan helpen bij het maken van keuzes voor de toekomst.  

- Er komen zeven IPU’s, de vraag is of dit gefaseerd gebeurt en of de ziekenhuisorganisatie deze ambi-
tie kan bijhouden in de vier jaar van de meerjarenstrategie. Het ziekenhuis, de CR en ook de patiënt 
moeten het tempo kunnen bijhouden. Belangrijk is te kijken hoe het in de praktijk werkt en telkens na 
een pilot te evalueren. Het is een prachtig model maar na invoering wordt pas duidelijk hoe de patiënt 
er op zal reageren alsmede de organisatie en CR. Het is daarom belangrijk de patiënt vanaf het begin 
mee te nemen in het proces, het kan niet voldoende worden benadrukt. De CR wil tussentijds worden 
geïnformeerd over de voortgang, ook over bijsturing en of de CR daarbij mogelijk input kan leveren. 
Toetsmomenten en evaluatie zijn tijdens de vier jaar van de meerjarenstrategie van belang. Belangrijk 
is daar de CR bij te betrekken. 
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Ad 3 Waar zijn we trots op? 
- De CR is er trots op dat patiëntenparticipatie een prominente plaats heeft. Belangrijk is hoe het wordt 

uitgevoerd.  
- Clinics is ook een goede stap, ontstaan uit de IPU’s. 
- Er is trots dat Rijnstate er is in deze omgeving. Er zijn gebieden in Nederland waar patiënten ver moe-

ten reizen om naar een ziekenhuis te gaan. Een ziekenhuis dichtbij is belangrijk.  
- Er is trots dat Rijnstate ambities heeft.  
 
Ad 4 Wat is het ideaalbeeld van samenwerking komende jaren? 
- Het ideaalbeeld is de patiënt maximaal te betrekken bij alle processen en innovaties, zoals eerder al 

benoemd. Niet alleen de CR erbij betrekken maar ook de patiënt, inclusief digibeten, analfabeten en 
anderstaligen. Alle patiënten en toekomstige patiënten moeten worden betrokken. 

 
Ad 5 Wat zien we graag anders? 
- Alle patiënten en alle toekomstige patiënten bij alle processen vroegtijdig betrekken, voordat een vol-

gende stap wordt gezet. Het wordt nogmaals opgemerkt omdat dit erg belangrijk is.  
 
Ad 6 Wat mag niet worden vergeten? 
- De patiënt. Het ziekenhuis bestaat vanwege de patiënt. Rijnstate, en ook de CR, doet het allemaal 

voor de patiënt.   
 
5. Evaluatie rol / positie CR tijdens COVID19 – ter bespreking 
De voorzitter heeft de vragen van een collega-cliëntenraad van een mProve ziekenhuis beantwoord. De-
ze input wordt meegenomen in de m-Prove studiedag.  
Vanuit de CR worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
- De CR is voortdurend geïnformeerd via de nieuwsbrieven en de voorzitter heeft overleg kunnen heb-

ben met de RvB.  
- Positief is dat de verpleegkundigen een duidelijke plek hebben gekregen in het crisisoverleg.  
- De CR is passief gebleven in de coronaperiode, de CR wilde de organisatie niet voor de voeten lopen.  
- De CR ontving nieuwsbrieven maar had een actievere rol kunnen spelen, dit is een gemiste kans. Als 

de voorzitter wekelijks overleg had gehad met de RvB was de CR eerder op de hoogte gesteld van 
maatregelen rond bijvoorbeeld het gebruik of het niet gebruiken van mondkapjes. Veel regels voor pa-
tiënten zijn de CR meegedeeld zonder dat de CR gevraagd is wat het er van vond. De CR had er ac-
tiever bovenop moeten zitten, pro-actiever moeten zijn. 

- De voorzitter had eenmaal in de drie weken overleg met de RvB. Het was beter geweest als er een-
maal per week overleg was geweest over wat er speelde. Informatie via de nieuwsbrieven is informa-
tie achteraf.  

- De CR hoort niet thuis in het crisisteam maar besluiten die de patiënt betreffen moeten direct worden 
gecommuniceerd met de CR. De voorzitter heeft aangegeven dat de CR altijd is te bereiken en er bin-
nen een halve dag advies kan worden gegeven. De CR denkt vanuit patiëntenperspectief, dat is an-
ders dan vanuit de organisatie, medisch specialisten of verpleging. De CR denkt na over hoe bepaal-
de maatregelen overkomen op patiënten, daar kan het ook advies over geven. De CR heeft eenmaal 
een ongevraagd advies gegeven over bezoekersaantallen. De voorzitter wil de professionals wel de 
ruimte geven te acteren in een pandemie. 

- De evaluatie rol / positie CR tijdens COVID19 wordt besproken met de RvB op 19 augustus 2021.  
- De conclusie van de discussie is dat de CR sneller moet worden geïnformeerd over patiëntgerelateer-

de zaken, via voorzitter/vicevoorzitter die bij relevantie het doorgeven aan de CR.  
 
6.   Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 19 augustus 2021 
- Overleg met Raad van Bestuur van 18.00 – 19.00 uur 
- Herbenoeming twee CR-leden.  
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur. 
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