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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag vergadering d.d. 16 december 2021  
 

1. Opening en voorstellen nieuwe ambtelijk secretaris Cliëntenraad 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De nieuwe ambtelijk secretaris wordt welkom gehe-
ten en zij stelt zich kort voor. Het is vandaag de laatste vergadering van de huidige ambtelijk secretaris. Zij wordt 
door de bestuurssecretaris hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet.  
 

2. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – beeldvorming 
2a.  Patiënt: zorginnovatie 

- Geestelijke verzorging 
De vragen en tips van de themawerkgroep op de missie en visie van de Vakgroep Geestelijke verzorging worden 
door de Cliëntenraad besproken en deze zullen door de themawerkgroep aan de Vakgroep worden voorgelegd.  
De themawerkgroep zal kijken hoe geestelijke verzorging in het jaarplan kan inpassen door bijvoorbeeld iedere 
zes maanden een kort gesprek te plannen om de vinger aan de pols te houden.  
 

- Expertgroep Patiënten 
Een afvaardiging van de Cliëntenraad is aanwezig geweest bij de laatste bijeenkomst van de Expertgroep Patiën-
ten. Zij vinden het van belang dat, naast de toen aanwezige drie patiënten/belangenbehartigers van patiënten, er 
meer cliëntenraadsleden aanwezig zijn. Dit is noodzakelijk wil deze innovatie goed van de grond komen.  
Cliëntenraadsleden moeten proberen meer patiënten te motiveren deel te nemen. Opgemerkt wordt dat het ook 
aan Rijnstate zelf is mensen voor deelname te werven.   
 

- Kwartaaloverleg zorginnovatie 
De Cliëntenraad is gevraagd mee te denken en advies te geven over hoe de laaggeletterde achterban kan wor-
den benaderd en meegenomen bij monitoring@home en medicatie@home. Hier moet de themawerkgroep nog 
een reactie op geven tijdens het eerstvolgende overleg met de innovatiemanager. De cliëntenraadsleden  
zullen ideeën hierover per e-mail toesturen.  
 

- Zorginnovatie “IT is een medisch instrument geworden” 
In de vergadering van 13 januari 2022 wordt een presentatie over dit onderwerp verzorgd.  
 
2b.  Patiënt: huisvesting, voeding en faciliteiten 

- Dienstkledingproject 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.   
 

- Overleg facilitair bedrijf 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.   
   
2c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

- Klantenpanel voeding 
Het onderwerp voeding wordt door de themawerkgroep ‘Patiënt: huisvesting, voeding en faciliteiten’ opgepakt en in 
een apart overleg met betrokken medewerkers besproken.  
Het verslag klantenpanel voeding wordt besproken met de beleidsadviseur voeding waarbij een lid van de thema-
werkgroep ‘Patiënt: huisvesting, voeding en faciliteiten’ aansluit. 
De begeleiding op de afdeling van de serviceassistenten schiet tekort. Er zijn opmerkingen gemaakt over patiënten 
met darmziekten die niet weten wat ze moeten eten, daar zijn echt voldoende mogelijkheden voor in het assortiment.  
Patiënten voelen zich ook tekortgedaan als het gaat om groenten en ook bij de begeleiding bij het eten.  
Het idee is dat de inzet en begeleiding van serviceassistenten nogal verschilt per afdeling.  
De Raad van Bestuur heeft de Cliëntenraad toegezegd dat serviceassistenten goed worden opgeleid. Dit wordt nog 
in een overleg met de Raad van Bestuur besproken.  
 

3. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – besluitvorming 
Verslag vergadering Cliëntenraad d.d. 21 oktober 2021 
Verslagen heidag 29 oktober 2021 en 11 november 2021 
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van de vergadering van 21 oktober 2021 wordt toegezon-
den aan de Raad van Bestuur, lid Raad van Toezicht, CMSR en OR. Het vastgestelde verslag wordt, na toestemming 
van de Raad van Bestuur, op intranet en internet gezet. 
 
Besluitenlijst per 11 november 2021  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
Actiepunten per 11 november 2021 
De actiepunten worden besproken. 
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4. Mededelingen en rondvraag - beeldvorming 
Werven voorzitter raad van toezicht 
Voorzitter en vicevoorzitter hebben 16 december 2021 een gesprek gehad met een extern bureau over het profiel 
voorzitter Raad van Toezicht. De huidige voorzitter vertrekt in augustus 2022. Na deze eerste ronde wordt een 
definitief profiel opgesteld en start de werving. 
 
Klantenpanel ontslagbeleid 
Een cliëntenraadslid heeft een kopie van een klachtenbrief ontvangen met het verzoek deze te delen met de le-
den die zich met het klantenpanel ontslagbeleid hebben beziggehouden. Er hoeft geen reactie op te worden ge-
geven. Het ontvangen van feedback van patiënten is belangrijk. De brief wordt gedeeld.  
 
Bijeenkomst De Nieuwe Polikliniek 
De Cliëntenraad heeft een uitnodiging ontvangen voor twee bijeenkomsten.  
 
Statement ‘Wees zuinig op onze zorg’ 
Vanuit Zorgbelang Inclusief is het initiatief genomen om namens de cliëntenraden van Gelderse organisaties die 
acute zorg bieden een statement op te stellen. Deze wordt 17 december gepubliceerd. 
 
Overleg met Raad van Bestuur over COVID 
De voorzitter heeft overleg gehad met de Raad van Bestuur. Het algemene beeld is dat er nu een stilte is ná de 
lopen vanwege Corona weer op.  
 

5. Ingekomen en verzonden post - beeldvorming 
Het postoverzicht wordt ter kennisname aangenomen.  
Ad  52: De vraag van enkele studenten over onderzoek naar bewegwijzering is doorgestuurd naar het hoofd  

facilitair, hij gaat na wie dit verzoek kan beantwoorden. Vanuit de themawerkgroep ‘Patiënt: huisvesting, 
voeding en faciliteiten’ worden de studenten hierover geïnformeerd.  

 
6a.  Concept werkplan 2022 – 2024 – besluitvorming 
In het werkplan 2022-2024 staat de manier beschreven waarop de Cliëntenraad werkt met indeling in de themawerk-
groepen. Het is een intern stuk.  
Het werkplan 2022-2024 kan nog niet worden vastgesteld, dit gebeurt in de volgende vergadering.  
 
6b. Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2024 en Jaarplan 2022 Cliëntenraad - besluitvorming 
- Het Meerjarenbeleidsplan 2022-2024 is een beleidsplan voor meerdere jaren, een strategisch kader van de  
Cliëntenraad. In dit plan staat op welke onderwerpen de Cliëntenraad de focus richt. Het Meerjarenbeleidsplan wordt 
met een paar kleine aanpassingen vastgesteld. 
- Jaarplan 2022: hierin staan de activiteiten die in 2022 worden opgepakt; dit is een intern stuk. Vanuit de thema-
werkgroep ‘Patiënt: zorginnovatie’ wordt nog tekst aangeleverd. 
 
7. Terugkoppeling uit overleg over reguliere bezoektijden – oordeelsvorming / besluitvorming 
Het verzoek vanuit het MT is geen adviesaanvraag. In het overleg is ter sprake gekomen dat de Cliëntenraad niet de 
vertegenwoordiger is van de patiënten, maar hun belangen behartigt en wil meedenken. Binnen Rijnstate zijn tools 
beschikbaar om onderzoek te doen onder patiënten. 
De voorzitter benadrukt nogmaals dat het geen adviesaanvraag betreft, de mening van de Cliëntenraad wordt ge-
vraagd. Er volgt nog een officiële adviesaanvraag vanuit de Raad van Bestuur. Het voorstel voor een reactie wordt 
overgenomen. Er zal aan worden toegevoegd dat Rijnstate instrumenten heeft om onderzoek te doen onder patiën-
ten. Er wordt een brief gestuurd.  
 
8. Terugkoppeling verslagen - beeldvorming 
- Concept verslag overleg Raad van Bestuur en Cliëntenraad d.d. 29 november 2021: het verslag wordt besproken. 
- Verslag overleg CMSR en Cliëntenraad d.d. 23 september 2021: ter kennisname. 
- Verslag overleg CMSR en Cliëntenraad d.d. 9 december 2021: ter kennisname. 
Bij de evaluatie over de samenwerking CMSR en Cliëntenraad moet worden meegenomen dat het jammer is dat 
vanuit de CMSR maar twee mensen deelnemen aan het overleg met de Cliëntenraad en niet het hele CMSR-bestuur. 
Belangrijk is overleg te hebben met de artsen. 
In de vergadering van 13 januari 2022 zal de evaluatie samenwerking CMSR en Cliëntenraad worden voorbereid. 
 
9.   Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 13 januari 2022 - beeldvorming 
De agendapunten voor de volgende vergadering worden besproken. 
 
10.    Afscheid ambtelijk secretaris 
De ambtelijk secretaris neemt na bijna 30 jaar afscheid van de Cliëntenraad en Rijnstate. Zij blikt kort terug op 
deze jaren en bedankt iedereen voor de samenwerking. De voorzitter dankt haar hartelijk voor haar waardevolle 
ondersteuning. Op een later moment zal het echte afscheid plaatsvinden. 
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11.    Benoeming nieuw lid Cliëntenraad – besluitvorming 
Het aspirant-lid geeft aan graag door te gaan als lid van de Cliëntenraad. 
Hij wordt unaniem voorgedragen voor benoeming bij de Raad van Bestuur. Hiermee is de Cliëntenraad voltallig. 
 
12.    Sluiting 
De voorzitter wenst iedereen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling, en spreekt de wens uit dat iedereen 
gezond blijft. Zij sluit de vergadering om 20.10 uur. 
 
 
 
 


