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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 

Verslag vergadering d.d. 17 maart 2022 via Teams 
 

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

2. Overleg met de CMSR (Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate) 
Aanwezig zijn de directeur en vicevoorzitter van de CMSR. Er volgt een voorstelrondje. 
 
De volgende gesprekspunten zijn vanuit de Cliëntenraad naar voren gebracht. 
 
- Resultaten klantenpanel ontslagprocedure 
Uit dit onderzoek rondom de ontslagprocedure is een zwakke voldoende gekomen, met name als het gaat om 
informatieverstrekking aan patiënten en familie, zoals de behoefte aan een vast contactadres binnen het zieken-
huis, zodat als mensen thuis zijn ze daar contact mee kunnen opnemen en waar ze adequaat geholpen kunnen 
worden. Ook is niet altijd duidelijk wat de patiënt thuis nodig heeft. De Cliëntenraad wil dit ook graag bij de CMSR 
onder de aandacht brengen en horen wat de visie van de CMSR hierover is.  
De CMSR herkent deze signalen, maar vragen zich wel af in welke context dit met name speelt. Zij zijn van me-
ning dat het een taak van de Cliëntenraad is om aan te geven hoe dit er dan uit zou moeten zien en wat bijvoor-
beeld een top 5 lijstje van de grootste problemen zou zijn. Signaleren alleen is niet voldoende. De Cliëntenraad 
geeft aan dat met het transferbureau al over de resultaten gesproken is. Zij zijn er al mee aan de slag gegaan 
door bijvoorbeeld bij voorkeur bij het opnamegesprek een brede anamnese te houden en aan de hand daarvan al 
te anticiperen op de thuissituatie. De CMSR merkt op dat met name bij de meer complexe zorg dit soort zaken 
vroegtijdig opgepakt moet worden. Daar zijn zeker verbeterpunten. De Cliëntenraad merkt hierover op dat het 
rapport hierover al wel een beeld geeft, zoals dat het op vrijdagen vaker fout gaat wanneer er veel mensen naar 
huis gaan. De apotheek is dan dicht en de huisarts is om 5 uur gesloten. De CMSR vraagt zich af waar je je nu 
het eerst op gaat focussen, ook omdat er veel partijen bij betrokken zijn. De Cliëntenraad vindt dat het belangrijk 
is dat er met name op vrijdag en op zaterdag heel goed gekeken moet worden hoe het ontslag gaat. Dat is een 
kritisch en heel belangrijk punt. Ook is het onduidelijk wie er nu eigenlijk de regie heeft over het ontslag, wie is er 
verantwoordelijk dat de patiënt goed ontslagen wordt. Ook is de attitude belangrijk, wie heb je voor je, dus aan-
dacht voor de persoon die je voor je hebt. De CMSR  vindt maatwerk en persoonlijke aandacht heel belangrijk. Zij 
zullen in de ledenraad van de CMSR nog een keer de problematiek van ontslag op vrijdag aan de orde stellen 
met de vraag of er niet iets meer gespreid kan worden. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk, ook over 
het ontslag. 
 
- Bekerapport Medische Missers (fondsslachtofferhulp.nl) 
Dit rapport betreft een pilot die eind 2019 is afgesloten. Rijnstate heeft niet aan de pilot meegedaan. Slachtoffers 
van medische missers kregen in deze pilot bijstand van Slachtofferhulp. Dit rapport is door de Cliëntenraad ook al 
besproken bij de Raad van Bestuur. De CMSR kent dit rapport. De voorzitter vraagt wat de mening van de CMSR 
is om Slachtofferhulp in te schakelen bij medische missers. De CMSR geeft aan dat de CMSR geen echte mening 
over het inschakelen van slachtofferhulp heeft. Het is belangrijk dat slachtoffers goed opgevangen worden door 
de behandelend arts of iemand anders om te zien hoe het probleem opgelost kan worden, los van het feit of er al 
dan niet Slachtofferhulp bij betrokken is. De arts moet dit oplossen en moet daar verantwoordelijkheid in nemen 
en dit niet uitbesteden aan iemand anders. De voorzitter van de Cliëntenraad geeft aan dat het daar niet om gaat 
en dat dit ook niet het doel is van het rapport. De Cliëntenraad vindt het een goed idee dat er bij medische mis-
sers Slachtofferhulp wordt ingeschakeld. Het gaat erom dat er aandacht is voor de patiënt. De CMSR vraagt of er 
een vervolg komt naar aanleiding van de aanbevelingen die gedaan zijn in het rapport. Dat is niet het geval. De 
vraag aan de CMSR is nu wat zij vinden van de aanbevelingen en of de CMSR vindt dat het goed gaat bij de af-
handeling van medische missers. De CMSR antwoordt hierop dat een medische misser een ramp is voor de pati-
ent maar ook voor de behandelaar. Er wordt gekeken hoe een medische misser voorkomen zou kunnen worden 
en hoe zowel de patiënt maar ook het betrokken personeel het beste kan worden bijgestaan. Het is prima dat 
Slachtofferhulp daar een rol in speelt, maar zij weten niet of het de bedoeling is dat de CMSR hierin een actieve 
rol in moet spelen. Het risico bestaat dat bij het inschakelen van externe partijen de mogelijk eigen verantwoorde-
lijkheid wordt losgelasten en dat is niet goed. De Cliëntenraad merkt op dat het niet zo is dat de huidige procedu-
re rondom medische missers niet goed gaat, maar uit de pilot bleek dat de patiënt erg tevreden was met deze 
bijstand door Slachtofferhulp. De voorzitter geeft aan dat het goed is dat het rapport bekend is bij de CMSR en 
daar ook besproken is.  
 
- Verslag en rapport klantenpanel voeding 
De gemiddelde beoordeling van het klantenpanel is een 7. Eten en drinken is altijd een belangrijk onderwerp voor 
patiënten in het ziekenhuis. Er is onderzocht of er wel voldoende breed naar voeding wordt gekeken. Niet alleen 
of het lekker is, maar ook of er voldoende informatie wordt gegeven en wie is erbij betrokken en verantwoordelijk. 
Dan valt op dat patiënten graag meer informatie hadden willen ontvangen. De informatie die wel wordt verstrekt, 
is uitstekend. Het gaat om het belang van voeding in het genezingsproces, wat is nodig om op een goede manier 
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te herstellen van de ziekte. Het rapport is ook besproken met de beleidsadviseur voeding en verpleegkundigen. 
De vraag vanuit de Cliëntenraad is of en zo ja, welke rol de CMSR voor zichzelf ziet met betrekking tot het belang 
van voeding in brede zin in het contact met de patiënten. De CMSR geeft aan dat er vanuit de overheid en de 
verzekeraars wordt gevraagd om zich meer met preventie bezig te houden, waar ook voeding onder valt.  Bij be-
paalde artsen zal het een grotere rol spelen dan bij andere, zoal bij de MDL-arts of cardioloog. 
Het algemene beleid over voeding wordt gemaakt door het ziekenhuis, maar voor de Cliëntenraad is het vooral 
van belang dat medisch specialisten er zich van bewust zijn dat voeding een grote rol speelt in het genezingspro-
ces. 
 

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

- VIPP-bijeenkomst  
Een lid van de Cliëntenraad heeft vorige week een VIPP-bijeenkomst bijgewoond. Daar werd veel gesproken over 
het PGO (persoonlijke patiëntenomgeving). Daar zijn al veel Cliëntenraden mee bezig.  
 
3b.  Patiënt: huisvesting, voeding en faciliteiten  

- Overleg met de beleidsadviseur Voeding en hoofd Facilitair Bedrijf over voeding. 
Het was een heel prettige bijeenkomst. Er liggen veel plannen, ook in de lijn van wat de Cliëntenraad eerder heeft 
aangegeven. Er is een kernwerkgroep samengesteld waar niet alleen facilitair en voeding in komt te zitten, maar 
ook de zorg en communicatie, het wordt dus breed aangepakt. De doelen waarmee aan de slag wordt gegaan is 
het goed scholen van servicemedewerkers, goede communicatie en meer focus op gezonde voeding. Het invoe-
ren van flexibele etenstijden is ook een doelstelling, maar dat is nog wel een heel traject.  
De vicevoorzitter geeft de suggestie dat het misschien goed zou zijn om ook een arts in de kernwerkgroep te be-
trekken.   
 
 
3c.  Patiënt: participatie en communicatie achterban 

-  stand van zaken film Cliëntenraad 
Er is kennisgemaakt met de nieuwe contactpersoon binnen de afdeling communicatie. Aan haar is gevraagd of zij 
kan helpen met het op weg helpen en ondersteunen bij het maken van de film van de Cliëntenraad . Zij pakt dit 
op.    

 
-  invulling klantenpanel 2022 

In het jaarplan 2022 staat dat er dit jaar 2x een klantenpanel wordt uitgezet door de Cliëntenraad. Aan de leden 
van de Cliëntenraad wordt gevraagd of er nog suggesties zijn voor geschikte onderwerpen voor dit panel. Er wor-
den al een aantal onderwerpen voorgesteld. Er wordt aan de themawerkgroepen gevraagd om meer suggesties 
te doen. Dit onderwerp wordt in de volgende vergadering opnieuw besproken. 
 

4. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten – besluitvorming  
4a.    Verslag vergadering Cliëntenraad d.d. 24-2-2022 
N.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat het juist essentieel is dat de voedingsassistenten wel een opleiding zou-
den moeten hebben of dat zij dit vanuit het ziekenhuis zouden moeten krijgen. Dat zou dan ook een opwaardering 
van de voedingsassistenten zijn. Dit is door de Cliëntenraad ook zo besproken met de manager. Zij heeft aange-
geven dat dit één van haar doelen is. Het zal door de werkgroep bij ieder overleg weer worden aangekaart. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4b.   Besluitenlijst per 24-2-2022   
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
4c.    Actiepunten- en PM-lijst per 24-2-2022 
De actielijst wordt besproken en aangepast. 
 

5. Mededelingen en rondvraag - beeldvorming 
Droomsessie 10 maart 
Bij deze sessie is één lid van de Cliëntenraad aanwezig geweest 
 
Nieuwe bedden.  
De verpleging en patiënten lopen nog tegen een aantal zaken aan met betrekking tot de nieuwe bedden. Als hek-
ken omhoog blijven staan, kan er bijna geen infuus worden aangelegd. Verder gaat de papagaai niet mee om-
hoog als het bed omhooggaat. De bediening van het bed zit in de hekken, maar dan moet het hekwerk omhoog. 
Verder is de bediening voor blinden en slechtzienden niet te lezen.  
Een lid van de werkgroep facilitair geeft aan dat er geëvalueerd gaat worden.  
 
Overleg vicevoorzitter met de bestuurssecretaris 
Er liggen nu 32 patiënten met COVID in het ziekenhuis, waarvan 2 patiënten op de IC. De verwachting is dat deze 
cijfers binnen 2 weken gaan dalen. Wel is er een hoog ziekteverzuim onder het personeel, 13%. Er gaan soms 
geruchten dat de SEH gesloten is, maar dat komt volgens de bestuurssecretaris zelden voor, tenzij er geen door-
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stroom kan plaatsvinden waardoor patiënten in de gang komen te liggen. Het ziekenhuis heeft besloten om een 
aantal slachtoffers uit Oekraïne op te nemen, ongeveer 15 patiënten. Verder doen ze mee aan een landelijke ac-
tie van samenwerkende ziekenhuizen om medische hulpmiddelen ter beschikking te stellen.  
 
Deelname vicevoorzitter aan overleg Kamer Kwaliteit 
Van dit overleg komt nog een verslag.  
De audit vindt plaats op 17, 18 en 19 mei. Op 17 mei is er overleg met een afvaardiging van de Cliëntenraad. Op 
19 mei is vervolgens een terugkoppeling van deze audit, voor personeel maar ook voor de Cliëntenraad.  
 
- uitnodiging webinar ‘samen beslissen, samen doen’ op 13 april 
 Twee cliëntenraadsleden zullen aan dit webinar deelnemen. 

  
6. Ingekomen en verzonden post – beeldvorming 
Een lid van de Cliëntenraad zal zich opgeven voor de cursus van het LSR  over basiskennis financiën.  
Er zijn geen verdere opmerkingen verder over de ingekomen en verzonden post.  
 

7. Stand van zaken sollicitatieprocedure - beeldvorming 
- Aspirant lid Cliëntenraad 
Het aspirant lid heeft een goed gesprek gehad met de Raad van Bestuur. Het streven is dat zij per 1 april gaat 
meedraaien. Dan kan ze op 7 april bij de vergadering van de Cliëntenraad aanwezig zijn. Het lijkt de Cliëntenraad 
goed om haar toe te voegen aan de werkgroep Zorginnovatie. 
 
 - Profielschets voorzitter 
Er heeft overleg plaatsgevonden met de bestuurder en bestuurssecretaris over de profielschets van de nieuwe 
voorzitter. Ze vonden het prima profiel, met nog 1 aanvulling is de profielschets nu vastgesteld. 
 
- Werving vacature voorzitter Cliëntenraad  
Er gaat nu extern geworven worden voor de vacature van voorzitter van de Cliëntenraad. De vicevoorzitter neemt 
over de werving contact op met een medewerker van HR.  
 

8. Stand van zaken Heidag - beeldvorming  
Het voorstel voor invulling van de Heidag met de Raad van Bestuur en CMSR is om een kennismaking te doen, 
maar dan in de rol, dus niet op persoonlijke basis.  
 

9. Terugkoppeling verslagen – beeldvorming 
- verslag overleg werkgroep Zorginnovatie en Laura Kooij 15-2-2022; 
- verslag Kamer Kwaliteit 20-12-2021; 
- uitwerking 1 Droomsessie 10-2-2022 de nieuwe Polikliniek 2022-28 en 
- uitwerking 2 Droomsessie 10-2-2022 de nieuwe Polikliniek 2040. 
De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

10. Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 7 april 2022 - beeldvorming 
De agendapunten voor de volgende vergadering worden besproken en vastgesteld. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 
    


