
 

  

 _________________________________________________________________________________  

Cliëntenraad Rijnstate  
  

Verslag vergadering d.d. 21 oktober 2021  

 
  

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

  

2. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – ter bespreking  

2a.  Patiënt: zorg en behandeling  

 -  Geestelijke verzorging  

Er is een verzoek van de geestelijke verzorging om een presentatie te geven over visie en missie in 

een CR-vergadering. De leden van de themawerkgroep zullen de visie en missie bespreken en 

inschatten of een plenaire presentatie nodig is.  

 

2b.  Patiënt: facilitaire zaken 

 -  Beddenproject  

De leden van de themawerkgroep zijn vanwege corona niet betrokken bij bijvoorbeeld proef-liggen. 

Wel zijn aanvullende vragen opgenomen in de vragenlijst. Er is veel uitgevraagd bij patiënten.   

 

   

2c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban  

 -  Vragen voeding ten behoeve van het klantenpanel  

Mede naar aanleiding van het webinar van mProve over laaggeletterdheid en digitale communicatie zal 

bij de vragen waarop een antwoord van 1 t/m 10 moet worden gegeven worden voorgesteld te 

werken met een balk met daarop aanduidingen variërend van ‘heel slecht’ tot ‘heel goed’.  

  

 -  Ontslagprocedure  

De stukken zijn verzonden naar RvB, CMSR, VAR, Kamer Kwaliteit en Transferbureau. Het is zaak de 

voortgang en het vervolg bij de gremia in de gaten te houden en te bezien wat er mee wordt gedaan.  

Het advies een vast contactpersoon na ontslag in te stellen is heel belangrijk.  

 

3. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – ter vaststelling Verslag 

CR-vergadering d.d. 30 september 2021  

De manager ICT wil een toelichting geven in de CR op de Digitale Strategie. Er is op 3 november al 

een afspraak met hem vanuit de themawerkgroep ‘Patiënt: zorg en behandeling’. Daarna wordt 

besloten of al dan niet de voltallige CR moet worden bijgepraat door de manager ICT. 

   

4. Mededelingen en rondvraag - informatief  
Webinars 

Er komen Rijnstate Collegetours over ‘koploper in de zorg’. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden.  

  

Landelijke Klankbordgroep ZE&GG (Zorgevaluatie & Gepast Gebruik)  

Twee leden van de CR participeren, er is al een eerste gesprek geweest. Het idee is de behandeling 

van patiënten te optimaliseren. In de klankbordgroep zitten verschillende soorten mensen. De CR 

Rijnstate is de enige CR die erin is vertegenwoordigd. Er vindt viermaal per jaar overleg plaats.  

  

Visie op voeding  

De beleidsmanager voeding wil een keer een presentatie verzorgen over de visie op voeding, 

inclusief een proefsessie. Het is nog onbekend of de visie is aangepast naar aanleiding van de 

opmerkingen die de CR heeft gemaakt. Deze afspraak zou gecombineerd kunnen worden met de 

uitkomst van het klantenpanel voeding.   

  

Proefsessie warme maaltijden  

In de eerste proefsessie warme maaltijden zijn 18 maaltijden geproefd. Het krokant serveren van 

voeding is in het huidige systeem niet goed mogelijk. 

  



 

  

Corona en Rijnstate  

De voorzitter zal contact opnemen met de RvB. De inhaalzorg is nog niet in gevaar.  

  

Inspectiebezoek  

Het jaarlijks Inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2021 waarbij namens de CR de 

voorzitter was uitgenodigd. De IGJ had vóór de vergadering overleg gehad met een aantal patiënten 

van de poli MDL, elementen uit deze gesprekken zijn meegenomen in het overleg van de middag, 

dat patiëntgericht en waardegedreven was. De IGJ had alle verslagen van de CR op de website 

gelezen.  

  

5. Ingekomen en verzonden post - informatief  

Ad  3: expertgroep Patiënten Mijn Rijnstate 4 november 2021 één CR-lid neemt deel. 

Ad 20: uitnodiging NVZ voor digitale VIPP bijeenkomst 9 december 2021 één CR-lid neemt deel. 

Ad 21: uitnodiging VAR symposium 23 november 2021: één CR-lid neemt deel. 

Ad 30: rapport medische missers: gespreksonderwerp voor overleg met CMSR.  

 

6. Bezoektijden  

Via de management assistente Zorg kolom 8 is eind september 2021 naar drie CR-leden een kopie 

van een notitie gestuurd over de bezoektijden kliniek Rijnstate met het volgende voorstel:  

  bezoektijden 12.00 – 13.30 uur en 17.00 – 19.30 uur  

  maximaal 2 personen per patiënt, zorg gaat voor bezoek  

  

De voorzitter concludeert na de discussie dat als reactie kan worden gegeven dat de CR tevreden is 

met twee blokken bezoektijden maar de tijden te vroeg zijn gezien de lunch en het avondeten.   

Aangegeven wordt dat het geen officiële adviesaanvraag van de RvB is.  

Voorgesteld wordt eerst een gesprek aan te gaan met de zorgmanager.  

  

7. Vacature ambtelijk secretaris Cliëntenraad  

De vacature is maandag 18 oktober 2021 opengesteld, zowel intern als extern. De vacature staat 

open tot en met 8 november 2021. De sollicitatiecommissie doet de briefselectie en de eerste 

selectieronde, de voorzitter sluit hierbij aan. In de tweede ronde zal de secretaris van de RvB 

aansluiten. 

  

8. Bespreken CR Jaarplan 2022 – 2024 en evalueren huidige CR Jaarplan 2021 – ter bespreking  

De leden van de themawerkgroep ‘Patiënt: participatie en communicatie achterban’ stellen voor eerst 

een focus aan te brengen waar de CR zich de komende jaren op wil richten en enkele hoofdthema’s te 

benoemen waarna de themawerkgroepen op basis daarvan met plannen komen. De drie hoofdthema’s 

die de themawerkgroep wil inbrengen zijn:  

- technologie / digitalisering (gaat wat betekenen voor patiënten)  

- waardegedreven zorg  

- transitie van 2e lijn naar 1e lijn  

Bij het thema digitalisering zou vanuit de themawerkgroep ‘Patiënt: participatie en communicatie 

achterban’ gekeken kunnen worden naar hoe patiënten te informeren of bevragen over digitalisering. 

Vanuit de andere themawerkgroepen kunnen andere accenten en actieplannen worden gemaakt.  

De themawerkgroep ‘Patiënt: zorg en behandeling’ herkent de drie thema’s en heeft die nog wat 

verder uitgewerkt.   

De themawerkgroep ‘Patiënt: facilitaire zaken’ vindt digitalisering alsmede de visie op eten en drinken 

van belang en vooral ook de implementatie (dit past goed onder waardegedreven zorg).  

Een belangrijk aandachtspunt is niet op alle vragen vanuit de organisatie in te gaan. De veelheid aan 

vragen komt door de patiëntenparticipatie die in gang is gezet. Wellicht moet met de RvB worden 

besproken welke tools de organisatie heeft om zelf patiënten te raadplegen. De afdeling kwaliteit en 

veiligheid heeft hier ervaring mee. Managers moeten hierover anders gaan denken.   

 

9. Vergaderschema 2022 – ter vaststelling 

Het vergaderschema wordt vastgesteld 

  

10. Terugkoppeling verslagen  

- Verslag veiligheidsronde AOA d.d. 6 september 2021  

- Verslag veiligheidsronde longgeneeskunde d.d. 4 oktober 2021  



 

  

- Verslag overleg Transferbureau d.d. 15 oktober 2021  

De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen c.q. bilateraal besproken.  

  

11.  Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 11 november 2021  

De agendapunten voor de volgende vergadering worden vastgesteld. 

  

12. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.  

  

  

  
25 oktober 2021  


