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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag digitale vergadering d.d. 19 augustus 2021 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Tugba Ilhan. Momenteel 
is zij werkzaam bij het Radboud om de zorg voor Parkinsonpatiënten en zorgverleners in de regio te 
verbeteren. Per 1 september 2021 stapt zij over naar het RIBW, begeleid wonen ouderenzorg, als se-
nior projectleider. De overige aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
2. Formeel overleg met de Raad van Bestuur met Hans Schoo 

- Vervolg indicatoren patiëntenparticipatie 
De RvB en CR hebben indicatoren afgesproken die dit jaar zouden worden opgepakt en dat gebeurt, 
van alle indicatoren is een rapportage. Na twee kwartalen bijhouden volgt een presentatie, dat zal zijn 
in het formeel overleg van 11 november 2021. Op 11 november 2021 zal ook een afspraak worden 
gemaakt over de overige indicatoren waarvan nog geen rapportage wordt gemaakt, niet alles kan te-
gelijk, ook vanwege corona. Corona is niet voorbij, er liggen vijf patiënten op de IC en tien in de kli-
niek. Er is veel druk vanuit het land om patiënten over te nemen. De komende weken wordt het aantal 
IC-bedden in Rijnstate uitgebreid. 
 

- Stand van zaken voornemen Raad van Bestuur voor het peilen of patiënten na ontslag makke-
lijk terecht kunnen bij een afdeling om vragen te stellen 

Er wordt teruggekomen op dit onderwerp, dat is opgenomen in het verslag van de Inspectie. Het zal 
worden besproken als de uitkomsten van het onderzoek van de CR naar de overdracht van Rijnstate 
naar thuiszorg is gebundeld met de uitkomst van het klantenpanel hierover. 
  

- Mogelijke inzet Slachtofferhulp bij klachten 
Er is een pilot geweest naar de inzet van Slachtofferhulp bij klachten, het rapport hierover is er nog 
niet. Belangrijk is te weten voor welke cliënten, patiënten en/of familie het ingezet kan worden, voor 
welke calamiteiten en wat de inzet kan bieden. Het kan ook zo zijn dat eerst de pilot wordt uitgebreid. 
Als het rapport er is zal het met de CR worden besproken.  
 

- Evaluatie rol / positie CR tijdens COVID19 
Na de eerste golf is er een interne evaluatie bij Rijnstate geweest. Afgesproken is om de andere gol-
ven niet per keer te bespreken. Aan de groepen waarmee tijdens de eerste evaluatie is gesproken 
wordt gevraagd of er nog aanvullende lessen zijn te leren of andere belangrijke zaken zijn te melden. 

De voorzitter ziet de uitnodiging graag tegemoet. De CR heeft er intern ook over gesproken. 
De CR vindt achteraf dat de raad wellicht vaker had moeten worden geïnformeerd en niet 
maar eenmaal in de drie weken. De CR hoeft geen rol in het crisisteam, dat kan ook niet maar 
over zaken die de patiënt raken zoals over mondkapjes, bezoek e.d. is wekelijk gestructureerd 
overleg nodig, al is het maar tien minuten.  

Het crisisteam is een ander soort overleg dat top down is georganiseerd en snelle besluiten neemt. 
Zaken die van belang zijn voor de CR hadden moeten worden besproken. Het gevoel is dat er iedere 
twee weken overleg is geweest met de CR-voorzitter. Het is goed om te kijken wat kan verbeteren.  
 

- Toelichting op maken film CR 
Een film met live gesproken tekst kan snel gedateerd zijn, zeker als de CR iets wil overbrengen. De 
ervaring is dat een animatie, ook voor laaggeletterden, goed werkt. Het is ook makkelijker daarin iets 
te vervangen door nieuwe informatie. Het is moeilijk een video goed in te spreken.  

De CR wil meer verbinding zoeken met de achterban. Het idee is dat die binding meer tast-
baar en zichtbaar wordt via een persoon of personen en gesproken informatie in plaats van 
een animatie. Een animatie is voor het verstrekken van informatie. Het overbrengen van een 
gevoel, idee of motivatie alsmede de CR meer zichtbaar te maken kan beter via een film. Om 
te zorgen dat het niet gedateerd wordt moet goed naar de opzet worden gekeken. 

De kosten zijn ook belangrijk, een kort filmpje van 2 minuten kost ca. € 5.000, als er tien worden ge-
maakt is dat al € 50.000. De CR wordt gevraagd een script te maken, aan te geven hoeveel filmpjes 
van niet langer dan 2 minuten de raad wil maken, wat de boodschap is en wie het gaat inspreken. 
Voorgesteld wordt een proeffilmpje te laten maken en te bespreken. Belangrijk is welke boodschap 
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overgebracht moet worden. Op de site kan de CR gebruik maken van animaties om informatie over te 
brengen, hiervoor heeft Rijnstate iemand in huis (Charlene Zitter, in december weer beschikbaar). 

Een combinatie van animatie en een persoonlijke touch is een mogelijkheid. Er zijn veel leuke 
video’s van cliëntenraden van andere organisaties om hiervoor te bekijken.  

 
- Strategisch kader 2022 - 2024 

Een deel van de suggesties van de CR over de meerjarenstrategie is verwerkt in het Strategisch ka-
der. De lijst met onderwerpen is nog onvoldoende SMART geformuleerd.  
 
Vanuit de CR komen de volgende opmerkingen en vragen. 
- Er wordt uitleg gevraagd over een ‘betaaltitel voor preventie’ (pag. 4).  

Als een ziekenhuis aan preventie doet is daar geen DBC voor die nodig is als betaaltitel. 
- Er is enthousiasme over het preventieloket. 
- Er wordt uitleg gevraagd over het virtueel zorgcentrum (pag. 12). 

In het virtueel zorgcentrum wordt vorm gegeven aan de zorg voor patiënten in de thuissituatie. 
Dit wordt ook wel ‘zorg op afstand’ genoemd, Rijnstate spreekt over ‘zorg dichtbij’. Het is een 
centrum waar data binnenkomen van patiënten die op afstand worden gemonitord, waarna 
advies kan worden gegeven en er contact kan zijn met de patiënt. 

- De CR vindt het Strategisch kader een prachtig stuk, heel ambitieus en het patiëntenperspectief is 
heel goed meegenomen. Het is een uitdaging het waar te maken.  

- Rijnstate is voorloper-ziekenhuis door ondertekening van de intentieverklaring ‘Voorhoedezieken-
huizen in Voeding’. Dit komt niet terug in het Strategisch kader, wel secundaire preventie. Dit is een 
gemiste kans 

- Het aspect gastvrijheid is één van de kernwaarden maar er staat weinig over in de doelen met een 
uitwerking over hoe dit in de praktijk vorm gaat krijgen.  

Het wordt meegenomen en zal ook vast terugkomen in het advies van de CR.  
- Het Strategisch kader voor drie jaar geeft de CR de mogelijkheid na een bepaalde periode te kijken 

wat de stand van zaken is en de mogelijkheid om te vragen zaken bij te sturen.  
Rijnstate gaat meer aandacht schenken aan regie op het beleid, er wordt veel gepland maar 
checken is ook van belang en daar zal pro-actiever mee worden omgegaan. 

- Het Strategisch plan is heel uitdagend naar de toekomst. Er komt een tekort aan zorgprofessionals, 
dat is nu al voelbaar en merkbaar. Het idee is meer zorg naar de 1e lijn te verplaatsen en meer 
naar de thuissituatie. De indruk is dat technologie daarvoor de oplossing is. Er zijn ongelooflijk veel 
mogelijkheden maar het baart ook zorgen, het is niet de ultieme oplossing voor het tekort aan 
zorgpersoneel. De vraag is hoe technologie wordt begeleid, welke kant het opgaat en welke voor-
waarden worden gesteld. Het toepassen van techniek is nooit waardevrij, het gaat iets betekenen 
voor de inhoud van de zorg. De vraag is hoe de organisatie dat vorm gaat geven en hoe het wordt 
uitgedragen. Het hebben en kunnen toepassen van techniek is wat anders dan het toepassen op 
mensen, het effect meten en daarin begeleiding geven.  

Het arbeidsmarktprobleem is aangestipt. IC-patiënten zullen niet op afstand worden beademd, 
dat moet door hoogopgeleide professionals, dat wordt een uitdaging die niet zomaar is op te 
lossen. Rijnstate heeft geen tekort aan IC-verpleegkundigen, in het westen is dat wel het ge-
val, daarom wordt naar Rijnstate gekeken voor extra IC-bedden.  
Rijnstate vindt niet dat zomaar alle zorg naar de 1e lijn kan. Er is ook een groot tekort aan 
huisartsen. De komende vijf jaar gaat 30% van de huisartsen in Gelderland met pensioen. Er 
wordt al gekeken naar andere oplossingen. Rijnstate neemt deel aan een pilot om te kijken of 
er voor ouderen in een wijk, samen met de huisarts, een sociaal team, de geriater, de politie-
man en anderen, gekeken wordt op welke andere wijze zorg aan hen kan worden gegeven en 
wie dat kan leveren.  
De ontwikkeling van de techniek vraagt weer nieuwe ethische gesprekken en een moreel be-
raad. De komende periode zullen in het land gesprekken hierover plaatsvinden.  

Hans Schoo zou graag suggesties ontvangen voor een andere titel voor het Strategisch kader 2022 – 
2024. De titel is nu ‘Voorop in zorg met professionals die ertoe doen’, hij mist daarin de patiënt.  
 
7. Advies uitbrengen over Strategisch kader 2022 – 2024 – ter besluitvorming 
De bespreking van het Strategisch kader wordt naar voren gehaald. In het gesprek met de RvB is al een 
aantal punten naar voren gebracht die meegenomen worden in het advies van de CR.  
- Het Strategisch kader is een erg goed en heel ambitieus stuk. Naar aanleiding van de PowerPointpre-

sentatie heeft de CR gevraagd waar de patiënt is, het staat nu bol van de patiënt, dat is positief.  



3 
 

- De CR moet zelf het Strategisch kader regelmatig laten terugkomen om te kijken wat er gebeurt en 
wat wordt uitgevoerd. De CR heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. 

- De CR moet zelf ook nadenken over hoe het aankijkt tegen het geschetste toekomstbeeld. Er is al een 
tekort aan huisartsen en de thuiszorg is onderbemand. Technologie kan een deel oplossen maar ook 
een groot deel niet. Technologie vraag ook veel van patiënten om er mee om te (kunnen) gaan.  

- Medische dossiers zijn van belang, bellen met een patiënt ook maar de meeste informatie wordt ver-
kregen door iemand daadwerkelijk fysiek te zien.  

- Er moet gebruik worden gemaakt van de huidige techniek daar waar het kan. Het stellen van een  
diagnose is online bijna onmogelijk. Een controle-afspraak over medicatie zou online kunnen. Patiën-
ten die graag gebruik maken van technologie moeten die mogelijkheid krijgen. Ouderen, digibeten en 
laaggeletterden mogen niet worden vergeten.  

- Het is niet helemaal duidelijk of zorg voor patiënten in de thuissituatie door Rijnstate wordt gedaan of 
overgedragen wordt aan thuiszorgorganisaties (opgemerkt wordt dat dit in het stuk staat). De vraag is 
ook hoe Rijnstate zaken naar de 1e lijn brengt, of het daarin het initiatief neemt of dat dit de 1e lijn is. 
De CR vindt dat Rijnstate het initiatief moet nemen en niet moet afwachten tot de 1e of 1,5 lijn aanklopt 
(in het stuk staat dat Rijnstate nadrukkelijk het voortouw neemt). Het Strategisch kader is geen actie-
plan. Echter, als er geen doel wordt geformuleerd zal er geen actieplan worden geschreven.  

- Een CR-lid is onder behandeling in een gespecialiseerd zorgcentrum van Rijnstate waarbij specialis-
ten zoekenden zijn en hij wordt doorverwezen naar een andere specialist. Hij wil hiermee aangeven 
dat dit digitaal onmogelijk zou zijn. 

- Technologie kan en zal de mens niet volledig vervangen maar bij ondercapaciteit een hulpmiddel zijn. 
Als voorbeeld wordt medicatie-inname bij een thuiszorgorganisatie genoemd. Dit gebeurt nu via een 
dispenser waardoor er niet iedere dag meer iemand langs hoeft te gaan. Dit kan worden ingezet als er 
te weinig personeel is. Een CR-lid stelt dat hiermee de signalerende rol wordt gemist. Dit wordt weer 
ondervangen door helpenden meer te scholen op het signaleren van zaken en de verpleegkundige 
nog wel eenmaal per week langsgaat. Er is sprake van vergaande technische ontwikkelingen en digi-
talisering maar het menselijk contact blijft altijd belangrijk, dat mag minder worden maar niet vervallen.  

- Een CR-lid heeft tijdens haar studie onderzoek gedaan naar het patiëntenportaal, dat werkte pas op 
het moment dat er een eerste fysiek contact was gelegd met een arts; er was een relatie tot stand ge-
komen. De menselijke kant is de basis, ook van techniek en uitwerking.   

- Intrigerend was een bezoek aan de afdeling cardiologie, met veel techniek, waar medewerkers hun 
best doen maar niet meer de mens in het bed zien. Professionals die techniek gebruiken en toepas-
sen mogen niet de patiënt uit het oog verliezen. Het menselijk aspect moet bovenaan staan.  

- Belangrijk is dat alle zaken uit het Strategisch kader in de doelen zijn verwoord zodat dit voor de eva-
luatie kan worden gebruikt.  

De CR brengt een positief advies uit waarbij bovenstaande opmerkingen worden meegegeven. 
 
3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
3a.  Patiënt: zorg en behandeling 
Tugba Ilhan gaat deel uitmaken van de themawerkgroep patiënt: zorg en behandeling.  

- Wachtlijstoverzichten t/m juli 2021 
Er verandert nog weinig in de wachttijden, dat zal wellicht gaan gebeuren in augustus en zeker in sep-
tember 2021 als er meer OK’s worden ingezet, ook buiten Rijnstate (in Rozendaal). Het is goed hier in 
het volgend overleg met de RvB over te spreken, ook over de inhaalzorg.  
De hoop is dat de inhaalzorg niet achteruit gaat door extra coronagevallen op te nemen in Rijnstate. 
 
3b.  Patiënt: facilitaire zaken 

- Rondgang in rolstoel RvB-lid en CR-lid 
Er komt een vervolg op de 1e rolstoelrondgang om te kijken wat er met de suggesties is gebeurd.  
 

- Presentatie Elst 
De presentatie vindt plaats tijdens de CR-vergadering van 21 oktober 2021. 
 

- Overleg met afdeling facilitair 
Aan de orde komt de nieuwe loop- en aanrijroute SEH, deze wordt nagelopen. Er komt informatie over 
het beddenproject en er zal een kleine wijnproeverij zijn. CR-leden laten weten of zij aanwezig willen 
zijn. De klacht over voeding zal ook worden besproken. 
 



4 
 

- Dienstkleding 
Het contract met de kledingleverancier loopt af. Er wordt gekeken of met de leverancier wordt doorge-
gaan en of het efficiënter kan door het assortiment aan kleding te verkleinen. Belangrijk is te zien of 
het gaat om een arts of verpleegkundige alsmede de naam van de persoon. De suggestie is gedaan 
ook patiënten te bevragen, eventueel via de Wachtkamer TV.  
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

- Uitslag klantenpanel ‘overdracht naar huis’ 
Het verslag van het klantenpanel wordt samengevoegd met het verslag van het onderzoek ontslag-
procedure en geagendeerd voor de volgende vergadering.  
Uit het klantenpanel komt een beoordeling van 6,6, niet heel slecht maar ook niet fantastisch. Uit het 
aantal reacties is niet te halen welke ontslagdagen het beste/slechtste scoren. Drie vierde van de res-
pondenten heeft behoefte aan een vast contactpersoon in het ziekenhuis voor vragen.  
  

- Klantenpanel november 2021 
Half oktober 2021 moet de tekst worden aangeleverd. Als onderwerp wordt voeding gekozen. De le-
den van themawerkgroep bereiden het voor, aangevuld met een lid van de themawerkgroep facilitair.  
 
4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 8 juli 2021 
pag. 2: Er gaat een reactie naar de dagbehandeling Arnhem (OOA) dat intern in Rijnstate wordt gekeken 

naar de opvang van patiënten voor een OK. Het is besproken door de CR met de manager zorg. 
Verslag CR-vergadering d.d. 29 juli 2021 
De verslagen worden vastgesteld en toegezonden aan de RvB, lid RvT, CMSR en OR. Het vastgestelde 
verslag wordt, na toestemming van de raad van bestuur, op intranet en internet gezet. 
 
Besluitenlijst per 29 juli 2021  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
Actiepunten per 29 juli 2021 
De actiepunten 40 (25 februari 2021), 71, 105, 107, 109, 110, 111, 112 en 113 vervallen. 
 
5. Mededelingen en rondvraag - informatief 
Aanmeldzuilen KCHL 
In het gesprek met de OR kwam naar voren dat de aanmeldzuilen slecht functioneren; ze zijn ingewik-
keld in gebruik en de vrijwilligers die helpen zijn niet voldoende geschoold. Bij het aanmelden voor 
bloedprikken komen er zes mededelingen naar voren waaruit moet worden gekozen, het is niet erg 
overzichtelijk. Een voorbeeld van het inzetten van technologie waarbij problemen ontstaan, het is ook 
niet klantvriendelijk. Zowel een desk als aanmeldzuil zou wenselijk zijn. 
Het probleem wordt besproken met facilitair op 29 september 2021.  
 
Opvolging secretaresse CR 
De voorzitter en vicevoorzitter hebben 25 augustus 2021 overleg met de RvB over een ambtelijk se-
cretaris.  
 
Gesprek lid RvT voorgedragen door de CR 
Het RvT-lid heeft gevraagd nog een keer met de CR te kunnen spreken als onderdeel van zijn intro-
ductie, liefst in een fysieke bijeenkomst. De voorzitter zal vragen welke onderwerpen hij wil bespreken. 
 
6. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de CR-vergadering van 30 september 2021. 
 
8. Voorbereiding overleg CR – RvT d.d. 29 september 2021 – ter bespreking 
De CR wil de volgende onderwerpen agenderen. 
- Zorg voor laaggeletterden, anderstaligen, digibeten en ouderen in het kader van de (technische) ont-

wikkelingen die er aankomen, mede gezien in het licht van het ambitieuze Strategisch kader. 
- Zorg over het (toekomstig) tekort aan huisartsen en medewerkers in de thuiszorg gezien de samen-

werking van Rijnstate met de 1e en 1,5 lijn. Het de vraag hoe de RvT aankijkt tegen de zorg in de toe-
komst met minder mensen en meer patiënten.   

- Eén CR-lid denkt nog na over te bespreken ethische onderwerpen. 
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- De RvT wordt gevraagd hun te bespreken onderwerpen van tevoren door te geven. 
 
9. Terugkoppeling verslagen 

- Verslag veiligheidsronde chirurgie-orthopedie Zevenaar d.d. 1 juni 2021 
- Verslag veiligheidsronde dagbehandeling Zevenaar d.d. 1 juni 2021 
- Verslag veiligheidsronde hemodialyse Arnhem d.d. 8 juni 2021 
- Kort verslag veiligheidsronde Zevenaar oncologische dagbehandeling d.d. 14 juli 2021 
- Verslag kwartaaloverleg financiën d.d. 23 juni 2021 
- Verslag ontwikkeltraject ouderen d.d. 6 juli 2021 
- Verslag overleg ondernemingsraad d.d. 27 juli 2021 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
10.   Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 30 september 2021 

- Gesprek met Gijske de Boo – Ethiekondersteuner & Geestelijk verzorger 
Het agendapunt is vanwege tijdgebrek niet besproken. 
 
11. Herbenoeming José Butter en Joke Huitinck – ter besluitvorming 
José Butter en Joke Huitinck worden unaniem voorgedragen voor herbenoeming.  
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 
 
 
23 augustus  2021 


