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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag vergadering d.d. 3 februari 2022 via Teams 
 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Presentatie nieuwbouw Elst door Projectleider Bouw en programmamanager Inrichting & Ingebruik-
name nieuwbouw Elst – beeldvorming 

De nieuwbouw is inmiddels al een flink eind gevorderd. De 2e verdieping wordt op dit moment gelegd. In maart of 
april kan er desgewenst een presentatie voor de Cliëntenraad worden geven over de volledige stand van zaken. 
De locatie is toegankelijk voor rolstoelen. Het bouwproces kan worden gevolgd op de BHB app, die te downloa-
den is via Google Playstore. Ook is er een speciale webpagina, waarop veel informatie terug te vinden is. 
 
Er zijn twee belangrijke pijlers: focus op veiligheid en het continueren van zorg en dienstverlening.  
De verwachting is dat de bouw in april 2023 wordt opgeleverd. Daarna volgt de fase van inhuizing (aanschaf van 
meubilair, medische apparatuur en dergelijke), vervolgens vindt training en scholing van medewerkers plaats, 
zodat zij goed kunnen werken met alle voorzieningen in het nieuwe gebouw. Daarna volgt de verhuizing, eind 
juni/juli 2023. Er wordt gekeken naar de werkprocessen: hoe zijn die nu en kunnen deze ook zo in Elst worden 
toegepast of moeten deze worden vernieuwd. 
 
De organisatie rondom de nieuwbouw bestaat uit een centraal projectteam, waar Willem Jan en Danny in zitten. 
Daarnaast is er een projectteam Inrichting & Gebruikname, bestaande uit drie overkoepelende waardestroomco-
ordinatoren en op afdelingsniveau + 20 kwartiermakers. Deze kwartiermakers zijn de contactpersonen voor de 
afdelingen die periodiek worden bijgepraat.  
 
Er komt binnenkort een werkgroep Inventaris, bestaande uit mensen van diverse afdelingen, die gaat over de 
aanschaf van kleine artikelen en inventaris. Maar ook bewegwijzering, groenvoorziening en kunst valt hieronder. 
Ook wordt er naar kleurstellingen gekeken en zullen er proefplaatsingen worden gedaan. Er wordt ook gekeken 
naar duurzaamheid en hergebruik, daar zullen bewuste keuzes in worden gemaakt, dat moet ook meetbaar zijn. 
 
Vanuit de Cliëntenraad wordt opgemerkt dat in het verhaal de (rol van de) patiënt gemist wordt, het is belangrijk 
dat ook de patiënt betrokken wordt. Daar wordt op geantwoord dat het projectteam wat verder in de procedure de 
patiënt wil betrekken bij bijvoorbeeld het selectieproces rondom de inrichting en aanschaf van bepaalde zaken. 
 
Aan de Cliëntenraad wordt gevraagd om na te denken op welke inhoudelijke thema’s de Cliëntenraad zou willen 
meedenken, bijvoorbeeld de bewegwijzering en aanmeldingsprocedure. Het zou mooi zijn als de werkgroep facili-
tair dat kan aangeven en dan op een bepaald moment zou willen aansluiten. 
 
Vragen uit de Cliëntenraad: 
- Klopt het dat er zonder aanmeldbalies gewerkt gaat worden? 
Er zal niet geheel balieloos gewerkt gaan worden. Bij bepaalde specialismes, zoals bij de oogspecialist en rönt-
genafdeling, zullen er ook balies zijn. 
  
- Loopt de sluiting in Velp en de ingebruikname van Elst gelijktijdig?  
De poliklinieken in Velp zullen op een vrijdag sluiten en de maandag daarop zullen de poliklinieken in Elst open 
gaan. Als de datum van sluiting in Velp helemaal definitief is, zal dit gecommuniceerd worden richting de individu-
ele patiënt. Dat zal nog wel even duren.  
 
- Hoe wordt er bewegwijzerd?  
Er is een standaard binnen Rijnstate qua bewegwijzering. Voor Elst zal nog wel specifiek worden gekeken van 
wat de natuurlijke looplijnen zijn vanuit openbaar vervoer, fiets of auto. Voor binnen het gebouw zal in het alge-
meen wel de standaard van Arnhem Noord worden gebruikt. 
 
- De Cliëntenraad benadrukt dat het betrekken van de patiënt in het traject tijdig moet gebeuren. Er zijn buiten de 
Cliëntenraad binnen Rijnstate nog andere instrumenten om patiënten te raadplegen. De Cliëntenraad kan wel 
meedenken, maar het is nog beter om patiënten zelf hierin mee te nemen. De projectleider Bouw geeft aan dat hij 
graag van de Cliëntenraad wil horen bij welke thema’s zij betrokken willen worden. Ook zal hij in een komend 
overleg het betrekken van de patiënt zelf meenemen. Dan wordt het dus een tweedelige benadering. Ook wordt 
de suggestie meegegeven om patiënten uit de directe omgeving van de nieuwe polikliniek mee te nemen. 
 
- Welke afdelingen (specialismen) komen er in Elst?  
De hoofdspecialismen zijn dermatologie, oogheelkunde en pijncentrum. Op de begane grond komt er een poli-
apotheek die ook in de avond, nacht en weekend beschikbaar is door middel van en medicijnautomaat. Er komt 
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een breed palet aan radiologiefuncties, zoals MRI, CT en mammastatief. Vitalys heeft er een hoofdlocatie. Op de 
1e verdieping komt een generieke polikliniek. Dat betekent dat ieder specialisme daar gebruik van kan maken, 
zolang er geen specifieke voorzieningen nodig zijn. Te denken valt aan gynaecologie, interne geneeskunde, kin-
dergeneeskunde, neurologie, vaatchirurgie en cardiologie. Er komt ook een zelfstandig behandelcentrum, dus 
poliklinische Ok’s voor kleine ingrepen. De Mond-kaak-aangezichtchirurgie heeft daar ook een ruimte. Op de 2e 
verdieping zit oogheelkunde en het pijncentrum met daartussen een OK-complex, met een aantal zelfstandige 
behandelkamers, waar ook ruimte is voor externen die zich daar zouden willen vestigen, zoals partijen die geli-
eerd zijn aan de oogheelkunde, maar ook sportmedisch centrum Papendal. Het is dus een heel breed pallet aan 
voorzieningen en specialismen. Het is een echt dagziekenhuis met dagbehandeling en dus zonder overnachtin-
gen.  
 

3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – beeldvorming 
3a.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

- Afspraak met lid van Raad van Bestuur over voortgangsrapportage indicatoren patiëntenparticipatie 
Dit onderwerp zal met de Raad van Bestuur besproken worden in de komende vergadering van de Cliëntenraad. 
Indien nodig, zal er alsnog een separate afspraak met de Raad van Bestuur worden gemaakt. 
 

- Verzoek vanuit Kamer Kwaliteit om aansluiting Cliëntenraad Qualicor accreditatie 
Dit verzoek is in de themawerkgroep besproken. Er is meer informatie nodig voor het besluit om hier al dan niet in 
te participeren. De vicevoorzitter zal telefonisch contact met de contactpersoon opnemen.  
 

- (Animatie)film:  
Door de werkgroep wordt contact opgenomen met de afdeling communicatie, waarschijnlijk zal er een externe 
partij moeten worden ingeschakeld. De voorzitter merkt op dat het wel van belang is om de Raad van Bestuur op 
de hoogte te houden over de stand van zaken. Dit gebeurt in de volgende vergadering. 
 

- Uitkomsten van klantenpanel Voeding:  
Gemeld wordt dat de uitkomsten van het klantenpanel Voeding over eten en drinken door de themawerkgroep zijn 
besproken met de beleidsadviseur Voeding en de interimmanager. Zij namen de uitkomsten heel serieus, herken-
nen ook de aandachtspunten en gaan een aantal suggesties meenemen. De werkgroep facilitair zal binnenkort 
met hen een overleg hebben en zal dan vragen of er punten zijn blijven liggen of dat er zaken zijn waar zij alert op 
moeten zijn.  
 

4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – besluitvorming  
4a.    Verslag vergadering Cliëntenraad d.d. 13-01-2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
N.a.v. punt 2, presentatie digitale strategie: de werkgroep Zorginnovatie zal de suggesties die gedaan zijn ten 
aanzien van de thuissituatie van de patiënt en het betrekken van laaggeletterden bespreken in het eerstkomend 
overleg met de Manager Innovatie & Zorgtransformatie .  
 
4b.   Besluitenlijst per 13 januari 2022  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
4c.    Actiepuntenlijst per 13 januari 2022 
De actielijst wordt besproken en aangepast. 

5. Mededelingen en rondvraag - beeldvorming 
Droomsessie (digitaal) op 10 februari 2022 en 10 maart 2022 
De voorzitter zal op 10 februari aansluiten.   
 
Bijeenkomst landelijke klankbordgroep Zorgevaluatie en Gepast Gebruik d.d. 02-02-2022 
De vicevoorzitter is namens de Cliëntenraad aanwezig geweest. Het was een interessante bijeenkomst. Doel van 
het project is om alle behandelingen die er zijn voor één bepaalde aandoening met elkaar te vergelijken om tot de 
best mogelijke behandeling van die aandoening bij een bepaalde patiëntengroep te komen. Het is belangrijk om 
input vanuit diverse disciplines te krijgen hoe dit landelijk project opgezet en uitgevoerd moet worden. Nu ging het 
erom hoe je patiënten kunt motiveren om deel te nemen aan de onderzoeken die hiervoor nodig zijn. 
 
Uitnodiging symposium Rijnstate Gastvrije Zorg met Ziel 24-03-2022 (zie poststuk 9) 
Er gaan in ieder geval drie leden van de Cliëntenraad naar dit symposium toe. 
 
Kennismaking met het nieuwe hoofd Eten en Drinken 
De werkgroep Facilitair heeft binnenkort een afspraak met het nieuwe hoofd Eten en Drinken om kennis te ma-
ken. 
 
Stand van zaken corona in Rijnstate 
De voorzitter heeft vanochtend de bestuurssecretaris gesproken over de stand van zaken corona. Tot 3 weken 
geleden was er een afname in de IC tot 3 patiënten met corona, maar de cijfers zijn nu weer aan het oplopen Er 
zijn patiënten die voor reguliere zorg komen, waarvan na het testen blijkt dat ze corona hebben, terwijl ze dat zelf 
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niet weten.  
De Ok’s zijn open. Er is nu nog geen afschaling van de gewone zorg, maar er ontstaat wel een zorgelijke situatie 
met betrekking tot het personeel, die of ziek zijn of in quarantaine zitten. De officiële landelijke richtlijn is dat als je 
een booster hebt gehad, geen klachten hebt en een negatieve zelftest hebt, je dan zelf niet meer in quarantaine 
hoeft. Die maatregel is zo opgesteld, juist om de zorg binnen de ziekenhuizen in stand te houden. Maar Rijnstate 
wijkt af van de landelijke richtlijn, deze groep personeelsleden moet wel in quarantaine en kan dus niet komen 
werken. De gedachte daarachter is dat er gewerkt wordt met kwetsbare mensen, de patiënten. Het gevolg daar-
van is dat men moeite heeft om de roosters rond te krijgen. Het is de Cliëntenraad niet duidelijk waarom Rijnstate 
hiervoor kiest, welke afwegingen zijn gemaakt en wat prioriteit heeft. De versoepeling van de regels rondom qua-
rantaine waren er juist om de zorg in de ziekenhuizen in stand te houden. Voor Rijnstate is het de allerhoogste 
prioriteit het terugbrengen van de coronabesmettingen De Cliëntenraad is van mening dat door afwijking van de-
ze landelijke richtlijn je dan misschien wel een bepaalde groep patiënten beschermt die al in het ziekenhuis ligt, 
maar een andere groep patiënten ontberen hierdoor zorg, omdat ze op de wachtlijst terechtkomen.  
De huidige stand van zaken is dat er in Rijnstate 25 patiënten zijn opgenomen, waarvan 5 patiënten op de IC/MC.  
Er wordt besloten dat de Cliëntenraad een brief stuurt aan de Raad van Bestuur met de vraag waarom Rijnstate 
afwijkt van de landelijke richtlijn en dat de Cliëntenraad zich zorgen maakt over de groep patiënten die nu niet 
behandeld worden.  
  

6. Ingekomen en verzonden post - beeldvorming 
Er zijn geen opmerkingen over de ingekomen en verzonden post.  
 

7. Stand van zaken voordracht vanuit de Cliëntenraad voor Klachtenonderzoekscommissie – ter be-
sluitvorming  

De voorzitter meldt dat zij contact heeft gehad met een mogelijke kandidaat om vanuit de Cliëntenraad voor te 
dragen aan de Klachtenonderzoekscommissie. Hij heeft interesse en is beschikbaar. De voorzitter heeft daarna 
contact gehad over de routing. Na de voordracht van de Cliëntenraad volgt er een sollicitatieprocedure binnen de 
Commissie. De Cliëntenraad gaat akkoord met de voordracht van deze kandidaat als (reserve)lid voor de klach-
tenonderzoekscommissie. De secretaris zal de brief met voordracht naar de klachtenonderzoekscommissie stu-
ren.  
 

8. Invulling voorzitterschap/vicevoorzitterschap en wervingsactie nieuwe leden. – ter besluitvorming  
De voorzitter doet nogmaals een oproep aan alle leden om na te denken over invullen van het voorzitterschap en 
vicevoorzitterschap. 
 
De sollicitatiecommissie is bij elkaar geweest om een stappenplan uit te zetten voor het werven van 2 leden, 
waarvan 1 wellicht als voorzitter. Dit jaar lopen naast het einde van de 3e termijn waarvoor nu invulling wordt ge-
zocht, overigens ook de tussentijdse 3-jaarlijkse termijnen af van een aantal leden. 
De commissie heeft inmiddels al wel een concept profielschets voorzitter vastgesteld.  
Er zit nog een geschikte kandidaat in portefeuille uit de vorige sollicitatieprocedure. De vicevoorzitter heeft haar 
gebeld en zij is nog beschikbaar. Besloten wordt om te starten met de wervingsprocedure. Binnen de huidige Cli-
entenraad is er niemand die zich beschikbaar wil stellen als nieuwe voorzitter. De vicevoorzitter is wel bereid om 
enkele maanden waar te nemen en iemand als voorzitter in te werken.  
Het voorstel van de sollicitatiecommissie is om als er nieuwe leden zijn gevonden, de aspirant periode van drie 
maanden al eerder te laten ingaan, dus in april of mei van dit jaar. De vicevoorzitter zal contact opnemen met de 
Raad van Bestuur om aan te geven dat er een nieuwe voorzitter nodig is en dat de Cliëntenraad voorstelt om de 
2 nieuwe aspirant-leden drie maanden eerder aan te stellen  
 

9. Evaluatie samenwerking CMSR en Cliëntenraad – ter besluitvorming  
Er is kort voor de vergadering een bespreekdocument gemaakt. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering.  
 

10. Bespreking voorstel Raad van Bestuur ín principe termijn’ in geactualiseerd klachtenreglement – ter 
besluitvorming 

De Cliëntenraad stemt in met de door de Raad van Bestuur voorgestelde wijziging in het geactualiseerde klach-
tenreglement, door toe te voegen dat in principe de zittingstermijn van een lid nooit langer dan in totaal 9 jaar 
zitting kan hebben. De secretaris stelt de brief op. 
 

11. Terugkoppeling verslagen – beeldvorming 
Concept verslag overleg financiën d.d. 13-12-2021. Wordt ter kennisname aangenomen. 
 
In verband met het einde lidmaatschap van één van de leden in augustus wordt aan de leden van de Cliënten-
raad gevraagd om na te denken of iemand geïnteresseerd is om hem op te volgen, omdat het belangrijk is dat dit 
overleg over de financiën gecontinueerd wordt.  
 

12. Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 24 februari 2022 - beeldvorming 
De agendapunten voor het overleg met de Raad van Bestuur op 24-2-2022 worden besproken en vastgesteld 
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13. Onderwerpen Heidag 25 april 2022 met de Raad van Bestuur en CMSR - beeldvorming 
De voorzitter en vicevoorzitter hebben gespard over de heidag. De onderwerpen die destijds op de agenda ston-
den zijn niet meer actueel. Er wordt besloten dat vanuit de Cliëntenraad de onderwerpen zijn: digitalisering en 
technologie, wat betekent dat voor de artsen en de patiënt. Hier zou ook het onderwerp “Samen beslissen” onder 
kunnen vallen. 
De CMSR en Raad van Bestuur hebben wellicht ook nog andere onderwerpen. De voorzitter en vicevoorzitter 
gaan ermee verder. Dit punt komt volgende vergadering ook weer op de agenda. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur. 
 

15. Bespreken eigen ervaringen (met de benen op tafel) - beeldvorming 
          10-2-2022 


