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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag vergadering d.d. 30 september 2021 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Anand Bolder.  
 
2. Presentatie Gijske de Boo, Ethiekondersteuner & Geestelijke verzorger 
Er is in Rijnstate een nieuwe manier van omgaan met ethiek; ethiek voor iedereen. In het verleden 
was er een ethicus voor 28 uur per week. Gijske de Boo heeft dit, als geestelijk verzorger, voor een 
deel kunnen oppakken. Zij heeft voor het onderdeel ethiek 12 uur per week. Bij ethiek voor iedereen 
gaat het om de werkpraktijk in het ziekenhuis. In coronatijd is er regelmatig moreel beraad geweest. 
Gijske de Boo krijgt daar korte verslagen van en is daarmee op de hoogte welke thema’s op afdelin-
gen leven. Veel casussen gingen over medewerkers die zich niet veilig voelden in de patiëntenzorg en 
in de omgang met familie. De verslagen worden in de stuurgroep ethiek besproken. In de stuurgroep 
zitten zorgmedewerkers en niet-zorgmedewerkers en inmiddels ook iemand van de vertrouwensper-
sonen en HR. In het ziekenhuis worden ook thema’s opgehaald. De thema’s worden besproken met 
de RvB met de vraag wat er aan zou kunnen worden gedaan. Er wordt vaak verder onderzoek naar 
gedaan. Inzichten die worden opgedaan worden breder gedeeld binnen Rijnstate. Het is een mooie 
organische manier om dingen in de praktijk te leren en verder het ziekenhuis in te brengen. 
Tijdens corona zijn er veel grote casussen geweest zoals een groot moreel beraad over bezoekers bij 
patiënten en hoe Rijnstate hierin stond. Er is ook gesproken over het afschalen van de reguliere zorg 
in de tweede coronagolf en over vaccinatie voor medewerkers, dit had ook te maken met patiëntveilig-
heid. Er zaten 20 tot 30 medewerkers in een zaal, overige medewerkers konden vanuit huis inloggen 
en meekijken. Dit soort bijeenkomsten van groot moreel beraad hebben geleid tot verdiepende ge-
sprekken, ook over welke waarden spelen en hoe elkaar te vinden.  
 
Na anderhalf jaar is de stuurgroep ethiek ingebed. Vanuit de RvB zijn projecten als ‘Mentaal Vitaal’ en 
‘Aandacht voor jou’ opgezet, hetgeen goed is maar er zou structureel ruimte voor moeten zijn.  
Er zijn afdelingen waar structureel met teams wordt samen gezeten en wordt bekeken wat er de afge-
lopen twee weken is langsgekomen en of er thema’s zijn waar ze over na moeten denken. Er is hier-
voor op tien afdelingen een pilot geweest waar veel interesse voor was. Er zijn speciaal verpleegkun-
digen voor opgeleid, daar is te zien dat het structureel is en beklijft.  
Bij gynaecologie zijn het afgelopen jaar vijfmaal goede morele beraden met de vakgroep geweest 
waarbij vaak 15 tot 20 mensen via Teams meekeken. Er zal waarschijnlijk met deze werkwijze via 
Teams worden doorgegaan. Er zijn overkoepelende thema’s uitgehaald waar anderen van kunnen 
leren en waardoor de patiëntenzorg kan verbeteren. Een moreel beraad vindt plaats als er aanleiding 
is door middel van een casus. Bij een moreel beraad bij geriatrie waren veel andere specialisten en 
verpleegkundigen betrokken en zelfs een huisarts. Dit gebeurt als de nood aan de man is. Lastiger is 
het structureel te organiseren en iedereen de urgentie te laten voelen. Actuele zaken gaan altijd voor.  

Medewerkers doen al vaak aan intervisie, daar zou een thema uit een moreel beraad onder de 
aandacht kunnen worden gebracht. In veiligheidsrondes kan reflectie ook aan de orde komen. 

Het idee van een combinatie met intervisie wordt meegenomen. Als er eenmaal per maand onder 
werktijd structureel moreel beraad is werkt het al zo. Het idee is dit verder uit te bouwen. Als dit ge-
beurt gaat het ook in het DNA van medewerkers zitten om het te organiseren. Het heeft ook tijd nodig.  

Bij de veiligheidsronde op de Covid-afdeling kwam naar voren dat openheid naar elkaar be-
langrijk is, ook voor leerlingen. Er zijn op die afdeling zes punten genoteerd zoals het open 
aanspreken, elkaar helpen en corrigeren. Het gaat om ethische collegialiteit. Dit klonk als iets 
nieuws, ook bij de medewerkers.  

De gedachte is dat door alles wat rondom COVID-19 is gebeurd, waarbij veel medewerkers zich 
kwetsbaar hebben gevoeld, er ruimte is om opener naar elkaar toe te zijn en aan te geven dat dingen 
moeilijk kunnen zijn. Vanuit geestelijke verzorging, maatschappelijk werk en psychiatrie is er veel be-
zoek aan afdelingen afgelegd en betrokkenheid getoond. Er is nu een heel goed momentum om met 
elkaar in gesprek te gaan over hoe samen voor patiënten wordt gezorgd en wat daarvoor nodig is.  
 
3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking 
3a.  Patiënt: zorg en behandeling 

- De Nieuwe Polikliniek 
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Het is een belangrijk onderwerp voor de CR. Daarbij is affiniteit met techniek niet direct van belang, 
het gaat om de impact van de toepassing van technologie op de zorgverlening, ook in het licht van 
een tekort aan zorgpersoneel. Belangrijk is dat technologie ten dienste moet staan van de zorg. De 
vraag is wat dit betekent voor de patiënt en de patiëntenzorg; wat heeft de patiënt nodig als hij of zij 
ziek en kwetsbaar is. Technologie komt er, dat is een gegeven, en kan ook veel voordelen hebben. De 
visie op zorg moet duidelijk zijn alvorens wordt gekeken hoe om te gaan met ethiek in de zorg 
 
3b.  Patiënt: facilitaire zaken 

- Proefsessie warme maaltijden 
In het kader van het project “goede zorg proef je” vinden er proefsessies plaats. De CR is uitgenodigd 
met twee personen aanwezig te zijn.  
 

- Beddenproject 
De ontvangen toelichting wordt in iBabs gezet. Leveranciers hebben aangegeven dat zij het bijzonder 
vinden dat de patiënt zo duidelijk is gepositioneerd bij de proefplaatsingprocedure. 
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

- Uitslag klantenpanel ‘overdracht naar huis’ en verslag onderzoek CR naar ontslagprocedure 
De uitslag van het klantenpanel en het verslag van het onderzoek van de CR worden gebundeld en 
als één document intern aangeboden aan RvB, CMSR, VAR en Kamer Kwaliteit. Treffend in de uit-
komst is dat patiënten graag een contactpersoon willen die zij bij vragen kunnen bellen.  
 
4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling 
Verslag CR-vergadering d.d. 19 augustus 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en toegezonden aan de RvB, lid RvT, CMSR en OR. Het vast-
gestelde verslag wordt, na toestemming van de raad van bestuur, op intranet en internet gezet. 
 
Besluitenlijst per 19 augustus 2021  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
Actiepunten per 19 augustus 2021 
Ad   16: De heidag CR en RvB/CMSR is verzet naar het voorjaar van 2022. 
 
5. Mededelingen en rondvraag - informatief 
Teams-bijeenkomst Mijn Rijnstate 
Eén CR-lid heeft zich rechtstreeks opgegeven voor de bijeenkomst van 4 november 2021. 
 
Sollicitatieprocedure secretariaat 
De vacaturetekst is bijna gereed, de vacature wordt intern en extern tegelijkertijd opengesteld. De 
ambtelijk secretaris zal in dienst komen van Rijnstate 
 
Interview Meerjarenstrategie 
De voorzitter is geïnterviewd over de meerjarenstrategie, evenals de RvB, CMSR en VAR. Er worden 
korte filmpjes van gemaakt en uitgezonden voor medewerkers als onderdeel van de cultuur.  
 
6. Ingekomen en verzonden post - informatief 
Er zijn geen opmerkingen over de poststukken. 
 
7. Klantenpanel november 2021: voeding – ter bespreking 
De themawerkgroep ‘Patiënt: participatie en communicatie achterban’ heeft een concept voorstel naar 
communicatie gestuurd. Zodra dit definitief is wordt het doorgestuurd naar de CR-leden. Het klantenpanel 
wordt in november 2021 uitgezet.   
 
8. De wijze van totstandkoming van ons toekomstig jaarplan 2022 – 2024 en de wijze van evalue-

ren van het huidige jaarplan 2021 – ter bespreking 
Voorgesteld wordt vanuit elke themawerkgroep items aan te leveren als aandachtspunten.  
 
9. Terugkoppeling verslagen 
De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.  
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10.   Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 21 oktober 2021 
- Bespreken CR Jaarplan 2022 – 2024 en evalueren van het huidige CR Jaarplan 2021 
- Vergaderschema 2022 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur. 
 
 
4 oktober  2021 


