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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag vergadering d.d. 24-02-2022 via Teams 
 

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

2. Overleg met Raad van Bestuur 
Bespreekpunten: 
 
Wachtlijsten 
De Cliëntenraad wil graag weer de actuele wachtlijsten ontvangen. De bestuurssecretaris zal ervoor zorgdragen 
dat de Cliëntenraad de wachtlijsten weer gaat ontvangen. 
De bestuurder geeft aan dat er verschil is tussen een wachtlijst en een wachttijd. Een ziekenhuis heeft een zekere 
mate van een wachtlijst nodig om te kunnen plannen. De wachttijd geeft aan hoe lang je op de wachtlijst staat.  
Deze wachttijd is wel te lang op alle fronten in Rijnstate. Dit komt door de inhaalzorg en covid. Er wordt nu hard 
gewerkt om de achterstand weg te werken. Er is een extra operatieruimte gehuurd in een privékliniek. De lange 
wachttijd komt ook door een hoog ziekteverzuim. Het gaat beter, maar het is nog niet opgelost.  
 
In de kranten zijn artikelen verschenen waarin de zelfstandige klinieken zich afvroegen waarom de ziekenhuizen 
de patiënten niet aan hen overdroegen. De bestuurder geeft aan dat er maar weinig patiënten zijn die daarvoor in 
aanmerking komen, deze klinieken kunnen namelijk alleen relatief gezonde mensen opnemen met kleinere ope-
raties. Rijnstate heeft weinig van die patiënten. Er is dus geen sprake van onwil, maar de meerderheid van de 
patiënten is te kwetsbaar.  
 
Een lid van de Cliëntenraad vindt het opvallend dat de wachttijd bij de reumatologie erg hoog is. De bestuurder 
geeft aan dat dit komt door zwangerschap en ziekte. Er is een tekort aan reumatologen in het hele land, dus er 
kan ook niet waargenomen worden. Binnenkort is dit weer op orde.  
 
De Cliëntenraad vraagt hoe de communicatie met patiënten is rondom de wachttijd. Welke volgorde wordt aange-
houden en wat wordt hierover aan de patiënt medegedeeld? De bestuurder antwoordt dat de dokter de urgentie 
bepaalt en die communiceert dit ook naar de patiënt. 
 
Geldende coronamaatregelen in Rijnstate 
De voorzitter heeft hierover vanochtend met de bestuurder en de bestuurssecretaris gesproken. De bestuurder 
legt uit dat er in uiterste nood gekozen kan worden om een covid positieve medewerker te laten werken, mits hij 
geen klachten heeft. Rijnstate kiest daar nog niet voor. Indien een personeelslid een positief geteste huisgenoot 
heeft, moet dat personeelslid zelf ook in quarantaine. Dit is besloten om de kwetsbare patiënten zo goed als mo-
gelijk te beschermen. 
 
De zorg van de Cliëntenraad gaat over de verminderde bezetting, zoals ook in de brief aan de Raad van Bestuur 
is verwoord, omdat Rijnstate het beleid voert om medewerkers die een positief geteste huisgenoot hebben, maar 
die zelf negatief getest zijn, in quarantaine te plaatsen. Waarom kiest Rijnstate ervoor om deze medewerkers niet 
in te zetten? De bestuurder antwoordt dat vandaag wel besloten is om de quarantaine te verminderen van 7 naar 
5 dagen. Als een medewerker onmisbaar is kan die eventueel wel worden ingezet, maar wel met restricties van 
onder meer dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand.  
 
De huidige regels gelden tot 17 maart, dan wordt er weer verder gekeken of er verder versoepeld kan worden. 
De mondmaskers en faceshields worden nog steeds aangeboden aan bezoekers, maar er kan geen verplichting 
tot het dragen ervan worden afgedwongen. Er zijn al wel een aantal besluiten genomen die a.s. maandag worden 
ingevoerd. Medewerkers en bezoekers die op hun werkplek 1,5 meter afstand kunnen houden hoeven geen 
mondmaskers meer te dragen. Dit is wel verplicht bij het lopen door gangen. Vanaf maandag geldt er ook een 
verruiming van de bezoekregeling van 1 naar 2 personen. 
 
Verslag en rapport klantenpanel Voeding, met als aandachtspunt: goed opleiden serviceassistenten 
Het verslag en rapport is door de Cliëntenraad besproken met de afdeling Voeding. Zij waren blij  met het onder-
zoek, het geeft handvatten om daar zelf mee aan de slag te gaan. Wat zorgelijk is, is dat er soms te weinig door-
gevraagd wordt bij patiënten met bijvoorbeeld darmklachten, waarom er weinig of niets van een maaltijd wordt 
gegeten. Daar moet juist aandacht voor zijn en worden doorgevraagd waarom dat het geval is. Dit geldt ook bij 
het aanbieden van tussendoortjes als mensen daar geen gebruik van maken. 
Verder werd er aangegeven dat er weinig verse groenten gepresenteerd wordt en het eten soms onvoldoende 
warm is. Deze punten zijn ook besproken met de afdeling Voeding. De bestuurder merkt op dat het goed is dat 
deze informatie uit het onderzoek is gekomen en dat er gekeken zal worden welke verbeterpunten kunnen wor-
den opgepakt. Goede voeding doet ertoe.  
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De Cliëntenraad heeft de indruk dat de voedingsassistenten onvoldoende geïnformeerd zijn. Zo heeft de keuken 
gezegd dat er altijd een (warme) maaltijd extra kan worden geserveerd, maar in de praktijk blijkt dat de voedings-
assistenten dat niet weten en dat er dan alleen een broodmaaltijd wordt aangeboden.  
De bestuurder antwoordt dat het moeilijk is om alle voedingsassistenten goed geïnformeerd te houden. Er is een 
groot verloop en er werken veel jonge mensen, die hiervoor niet opgeleid zijn. Binnen het ziekenhuis is men nu 
aan het nadenken om de voedingsassistenten te koppelen aan de facilitaire kant en dat zij niet meer per kolom 
worden benaderd. Daar komt extra aandacht voor. De Cliëntenraad geeft aan dat de verpleegkundigen ook een 
rol kunnen spelen bij het goed informeren van de voedingsassistenten over de patiënten. De bestuurder merkt 
aanvullend op dat er geëxperimenteerd wordt met een nieuw voedingsconcept bij de afdelingen geriatrie en onco-
logie. Patiënten zitten samen aan tafel, ook familie kan aanschuiven. Het eten wordt ter plekke bereid.  
 
Voortgangsrapportage indicatoren patiëntenparticipatie 
De Cliëntenraad is wat teleurgesteld is over de resultaten. De bestuurder vindt het jammer dat de Cliëntenraad  
teleurgesteld is. Dit is een eerste stap, waarbij het ziekenhuis de nek heeft uitgestoken om dit samen met de Cli-
entenraad op te pakken. De resultaten zijn misschien nog niet optimaal, maar er is een beweging in gang gezet 
binnen het hele ziekenhuis, waardoor er gestuurd kan worden op wat er verbeterd moet worden. De bestuursse-
cretaris geeft als voorbeeld dat sommige stukken van het management teruggestuurd worden of dat er punten 
van de agenda worden gehaald omdat de paragraaf wat de impact op patiënten is, ontbreekt. Er is dus heel dui-
delijk een beweging in gang gezet, die volstrekt nieuw is.  
De voorzitter van de Cliëntenraad geeft aan dat de Cliëntenraad vaak vanuit diverse geledingen wordt gevraagd 
om mee te denken, dat is ook een gevolg van de genoemde ontwikkeling. Daarbij moet wel worden opgemerkt 
dat de Cliëntenraad niet de patiënt vertegenwoordigt, de patiënten zelf moeten betrokken worden. Maar de Cliën-
tenraad is het absoluut eens met de constatering dat het bijzonder positief is dat patiëntenparticipatie zo goed op 
de kaart is komen te staan. Hoe deze participatie vorm moet krijgen, zal ook erg afhangen van welke groep pati-
enten het betreft, er zijn veel vormen van participatie mogelijk. De bestuurder merkt op dat deze zoektocht gaan-
de is, maar het onderwerp patiëntenparticipatie staat nu in alle jaarplannen.  
 
Resultaten klantenpanel ontslagprocedure; 
De Cliëntenraad is wel geschrokken van de resultaten van het klantenpanel, er is een zwakke voldoende gegeven 
Dit heeft naar het idee van de Cliëntenraad te maken met het de moeite die het ziekenhuis heeft om over de 
schutting te kijken en zich af te vragen wat de patiënt nodig heeft na ontslag. De Cliëntenraad  heeft de resultaten 
met het transferbureau besproken. Het transferbureau heeft aan de afdelingen voorgesteld om al bij het begin 
van de opname te kijken wat er nodig is bij ontslag van deze patiënt, er moet goed gekeken worden naar de 
thuissituatie en goed geanticipeerd worden. In de antwoorden van het panel komt duidelijk naar voren dat dit te 
vaak mis gaat. 
De bestuurder wil als 1e reactie hierop aangeven dat hij niet een pasklare oplossing heeft. Hij heeft zelf in de 30 
jaar dat hij werkzaam is in de zorg ervaren dat er over dit onderwerp weinig progressie is. Iedereen is van goede 
wil, maar het lukt slecht om het opgelost te krijgen. Het goede nieuws is dat het ook wel vaak goed gaat. Daar 
zou van geleerd kunnen worden. Het gaat er dus om dat je niet kijkt naar waarom het fout gaat, maar je gaat kij-
ken naar waar het goed gaat en dan te vragen waarom het daar goed gaat. Dit is een andere benadering om naar 
het probleem te kijken. Dat heeft hij ook met de transferafdeling besproken. Daar staat dit onderwerp hoog op de 
agenda. Datzelfde geldt ook voor de verpleegkundige staf, zo heeft de voorzitter van de Cliëntenraad  vernomen..  
 
De bestuurder wijst er nog op dat door de visies die zijn ontstaan door het reorganisatie- en herstructureringsplan 
er een snellere en betere samenwerking gaat ontstaan, waar goede voorbeelden eerder gedeeld gaan worden 
omdat de zorg dan rondom de patiënt georganiseerd wordt en niet meer in kolommen. merkt tot slot nog op dat 
ook de wijkverpleging zelf dit als een leermoment ziet, omdat zij zich er hierdoor ook van bewust zijn dat zij niet 
altijd goed overdragen aan het ziekenhuis. 
 
Welke adviesaanvragen zijn dit jaar te verwachten? 
De bestuurder antwoordt dat er twee grote adviesaanvragen te verwachten zijn, namelijk over het reorganisatie- 
en herstructureringsplan en daarmee samenhangend als tweede adviesaanvraag de reorganisatie van de stafaf-
delingen.  
 
Jaarlijks inspectiebezoek 
Een lid van de Cliëntenraad vraagt of Rijnstate mee doet aan het leren en verbeteren van het calamiteitenonder-
zoek. De bestuurder antwoordt dat dit een pilot is met een aantal andere ziekenhuizen, dat is de keuze van de 
inspectie geweest. De Cliëntenraad vindt het heel positief dat bij het urologietraject er ook naar de ervaring van 
de patiënt is gekeken, de ervaringskant is daar heel goed uitgewerkt. Hans geeft aan dat er inmiddels 5 afdelin-
gen gebruik van maken 
 
Stand van zaken maken (animatie)film Cliëntenraad 
De bestuurder vindt het maken van een film door de Cliëntenraad een goed idee. Zijn voorstel zou zijn om een 
animatiefilm te maken, die is minder snel gedateerd en daardoor langer te gebruiken. De Cliëntenraad neemt 
deze overwegingen mee. 
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Stand van zaken en voortgang reorganisatie- en herstructureringsplan SIROOP 
De plannen zijn grotendeels klaar. Er zullen 6 divisies worden gevormd en er komen 5 managers die dit gaan 
bestieren. Er zijn 2 kleinere divisies die samen 1 manager hebben. Er wordt een laatste hand gelegd aan de in-
houdelijke discussie over wat in welke divisie komt. Als dat klaar is, kunnen de plannen aan de diverse medezeg-
genschapsorganen, waaronder de Cliëntenraad, worden voorgelegd.  Daarnaast vindt er een discussie plaats 
over het vormgeven van het medisch leiderschap. Daar moet de CMSR over meepraten. 
 
De Cliëntenraad besluit naar aanleiding van hetgeen er net is opgemerkt, om bij het overleg met de CMSR de 
inrichting van het medisch leiderschap als bespreekpunt op te nemen. 
 

3. Terugkoppeling uit themawerkgroepen – beeldvorming 
3a.   Patiënt: zorginnovatie 

- Overleg met de manager Innovatie & Zorgtransformatiej.  
De werkgroep heeft een overleg met de manager Innovatie& Zorgtransformatie gehad, Er is met haar gesproken 
over Rijnstate@home en de aandacht voor laaggeletterden. Besloten wordt om haar in de junivergadering van de 
Cliëntenraad uit te nodigen. Ook is er met haar gesproken over de aandacht voor laaggeletterden. De werkgroep 
heeft kwartaaloverleggen met haar afgesproken.  
 
3b.  Patiënt: huisvesting, voeding en faciliteiten  
De werkgroep heeft binnenkort afspraken met de (beleids)adviseur Voeding en Hoofd facilitair. Ook heeft de 
werkgroep een afspraak gepland met Projectleider Bouw en de programmamanager Inrichting & Ingebruikname 
nieuwbouw Elst over huisvesting en facilitair. 
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

- deelname ontwikkelen voorlichtingsfilms Qualicor Europe Accreditatie 
De werkgroep heeft besloten om niet mee te werken aan de promotie van de informatiefilmpjes. Er moeten soms 
keuzes worden gemaakt waaraan wordt meegewerkt. De Cliëntenraad wordt wel betrokken bij de audit zelf.  
 

- Overleg met kwaliteit en veiligheid 
Afgelopen week is er een overleg geweest met de afdeling kwaliteit en veiligheid. Een cliëntenraadslid heeft nog 
een tekst geschreven om toe te voegen aan de veiligheidsronde.  
 

- Afspraak met verpleegkundige staf over uitkomsten van klantenpanel Voeding 
Volgende week heeft de werkgroep een overleg met een afgevaardigde van de verpleegkundige staf om de uit-
komsten van het klantenpanel voeding te bespreken. Ook de rol van voedingsassistenten is van belang bij dit 
onderwerp, dit zal door de werkgroep ook worden meegenomen. 
 

4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – besluitvorming  
4a.    Verslag vergadering Cliëntenraad d.d. 3-2-2022 met bijlage nieuwbouw Elst 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4b.   Besluitenlijst per 3-2-2022   
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
4c.    Actiepunten- en PM-lijst per 3-2-2022 
De actielijst wordt besproken en aangepast. 
 

5. Mededelingen en rondvraag – beeldvorming 1:25:29 
- Werving nieuwe voorzitter. Er is een definitieve profielschets voor voorzitter van de Cliëntenraad vastgesteld. 
 
-  In de informatiebulletins van het NCZ staan regelmatig cursussen die interessant kunnen zijn voor nieuwe le-
den. Als iemand daar gebruik van wil maken, kan dit aan de secretaris worden doorgegeven. 
 

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

7. Evaluatie samenwerking Cliëntenraad – CMSR – beeldvorming en besluitvorming 
De voorzitter heeft het bespreekdocument gemaakt met de door de cliëntenraadsleden ingediende evaluatiepun-
ten over de samenwerking met de CMSR. De voorzitter zal aan de CMSR een brief sturen met highlights van de 
evaluatiepunten en een aantal specifieke vragen, met daarbij de vraag aan de CMSR wat de evaluatiepunten van 
de kant van de CMSR zijn. 
 

8. Stand van zaken invulling Heidag 25-4-2022 met Raad van Bestuur en CMSR – oordeelsvor-
ming/besluitvorming 

De voorzitter en vicevoorzitter van de Cliëntenraad hebben de onderwerpen die in de vorige vergadering zijn be-
sproken, doorgenomen. Nu zijn ze in afwachting wie er gaat komen vanuit de CMSR. Vanuit de Raad van Bestuur 
zullen een bestuurder en de bestuurssecretaris aanwezig zijn 
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9. Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 17 maart 2022 - beeldvorming 
De agendapunten voor de volgende vergadering worden besproken en vastgesteld. 
 
10.   Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur. 
 
 


