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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 
 

Verslag d.d. 30 augustus 2018 
 
1. Opening 
In Doetinchem liggen kaartjes dat als iemand bij VGZ is verzekerd er een wachtlijst is of dat men niet 
aan de beurt zal komen omdat productieafspraken zijn overschreden. Rijnstate zelf heeft bij VGZ een 
productieoverschrijding van 8%. 
 
De CR geeft geen gevolg aan de uitnodiging van de Wmo Adviesraad Arnhem voor een bijeenkomst 
om ervaringen van bewoners op te halen rondom de uitvoering van de Wmo. 
 
2. Patiëntenparticipatie, met Hans Schoo en Bettine Pluut (adviseur Ikone) 
Hans Schoo wil een proces starten waarin hij met de CR op reis gaat om ervoor te zorgen dat aan het 
eindpunt van die reis de stem van patiënt wordt gehoord op verschillende niveaus in de organisatie 
Rijnstate. Het zou mooi zijn als de CR mede-opdrachtgever is van dit te starten traject patiëntenparti-
cipatie. 
 
3. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten 
Verslag CR-vergadering d.d. 28 juni 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en toegezonden aan de RvB, Annemiek Nelis en OR. Het 
vastgestelde verslag wordt, na toestemming van de RvB, op intranet en internet gezet. 
 
Besluitenlijst per 28 juni 2018  
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Actiepunten per 28 juni 2018 
De actiepunten 922, 951, 1017, 1026, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043 en 
1044 vervallen. 
Ad 1025: Overleg met zorg is doorgeschoven naar 15 oktober 2018. 
Ad 1031: ANBO heeft geen namen kunnen leveren voor patiëntenparticipatie CMSR. 
Ad 1032: Incidentenregistratie wordt doorgestuurd naar de CR.  
Ad 1039: Op 19 september a.s. hebben de voorzitter en vicevoorzitter overleg met het RvT-lid. Terug-

koppeling vindt plaats in de CR-vergadering van die datum.   
 
4. Mededelingen en rondvraag 

Vertrek CR-lid 
Een CR-lid heeft besloten per 1 januari 2019 haar lidmaatschap van de CR na acht jaar op te zeggen. 
Mede vanwege privé omstandigheden is het te veel en heeft zij moeten besluiten een stap terug te 
doen. De CR-leden vinden het erg jammer dat zij vertrekt maar respecteren haar besluit.  
 
 Gebruik intranet door CR-leden 
Via het directiesecretariaat wordt uitgezocht of er een vereenvoudigde aanmeldingsprocedure is voor intra-
net zodat CR-leden hun e-mail kunnen lezen en de berichten van intranet.  
 
 Introductiedag 3 september 2018 
Vier leden van de CR nemen deel aan de introductiedag. Er wordt navraag gedaan naar details.  
 
 Branddocters – imago Rijnstate 
De vicevoorzitter heeft een gesprek gehad met Branddocters over het imago van Rijnstate. Het betreft een 
nulmeting. Er zijn daarnaast tien patiënten op verschillende locaties geïnterviewd. 
 
 Kwaliteitskamer CMSR 
Er is een verzoek gekomen of een patiënt in de kwaliteitskamer CMSR in vijftien minuten een eigen of 
mantelzorgervaring wil vertellen over het hoofdbehandelaarschap met aansluitend een discussie. Sugges-
ties moeten vóór maandag 3 september 2018 om 18.00 uur worden doorgegeven aan de vicevoorzitter.  
 
  



2 
 

Aandachtvelden nieuwe CR-leden 
Tijdens de bespreking van het nieuwe werkplan worden de aandachtsvelden voor de nieuwe CR-leden in-
gevuld.  
 
 Deelname aan congressen 
In de CR wordt deelname aan congressen besproken. Vóór deelname vraagt de voorzitter toestemming 
aan de ambtelijk secretaris van de RvB. In de CR-vergadering van 19 september 2018 wordt dit onderwerp 
besproken aan de hand van een lijst met voorkeur voor deelname aan congressen de komende tijd.  
 
5. Ingekomen en verzonden post 
De ingekomen en verzonden post wordt voor kennisgeving aangenomen.  
  
6. Adviesaanvraag Strategie Rijnstate 2019 - 2021 
De volgende opmerkingen worden in zijn algemeenheid gemaakt. 
- Het is een ambitieuze en duidelijke strategie.  
- In een referaat over HBO- en MBO-verpleegkundigen van 29 augustus jl. van het Twee Steden-

ziekenhuis in Tilburg bleek dat de werkdruk niet is afgenomen met de komst van een regiever-
pleegkundige, wel hebben verpleegkundigen meer plezier in hun werk. De regieverpleegkundige 
coacht de MBO-verpleegkundige. Er is onderzoek gedaan naar het aantal klachten voor en na de 
invoering en er blijkt een grotere klanttevredenheid te zijn, er wordt door patiënten explicieter aan-
gegeven wat zij goed vinden. Het zou goed zijn als in de Strategie Rijnstate een verdere uitwer-
king wordt opgenomen over de rol van de ‘verpleegkundige van morgen’, hoewel dit wellicht te 
vroeg is. De vraag is wel of de zorg niet te veel gaat versplinteren. Er zijn al zoveel mensen bezig 
rond de patiënt per specialisme, als dat op verpleegafdelingen ook op twee niveaus gebeurt lijkt 
dat een verdere versplintering.  

- Ziekenhuis Rijnstate wordt een expertisecentrum, dat leidt vaak tot specialisatie. De vraag is of er 
nog ruimte is voor een holistische benadering van de patiënt, waar naar de mens als geheel wordt 
gekeken in plaats van naar twintig vragen over medische zorg. Dat blijft een spanningsveld, ook al 
is er het project Gastvrije Zorg met Ziel.  

- Het wordt als bijzonder ervaren dat in een grote stad als Arnhem de electieve laagcomplexe zorg 
alleen in Zevenaar wordt vormgegeven. Het lijkt alsof de ‘huis-, tuin- en keukenzorg’ onderge-
schikt raakt aan het uitblinken. Er wordt ook gesproken over het aantal ouderen dat toeneemt in 
het oosten, echter, dat gebeurt ook in het westen, in bijvoorbeeld Oosterbeek.  

- De transmurale zorg en de regie die Rijnstate daarin moet nemen komt versnipperd in de Strate-
gie Rijnstate terug. De CR zal aangeven dat transmurale zorg een aparte paragraaf verdient om 
het de aandacht te geven die het verdient. De CR vindt dit een belangrijk punt. 

- Er wordt op pagina 10 gesproken over samenwerking met andere ziekenhuizen. Belangrijk daarbij 
is het hoofdbehandelaarschap. Dit is eerder besproken, het is geregeld en hoort niet thuis in de 
Strategie Rijnstate. 

- De uitwerking van de Strategie Rijnstate in actieplannen ziet de CR graag tegemoet. 
- In het advies van de CR uit 2016 over de Meerjarenstrategie Rijnstate 2016 – 2018 is de opmer-

king gemaakt dat de rol van de vrijwilligers ontbreekt, terwijl die een steeds belangrijkere rol krij-
gen. Ook in de Strategie Rijnstate 2019 – 2021 ontbreekt een paragraaf over de vrijwilligers. Ge-
vraagd wordt naar de visie op de rol van de vrijwilligers in verhouding tot de rol van professionals. 
Ook is er niets specifieks opgenomen over mantelzorgers in relatie tot de rol van de professionals.  

- Bij de paragraaf over innovatieve zorg wordt de persoonlijke innovatie gericht op kwaliteit van le-
ven gemist. In de vorige Meerjarenstrategie was dit een onderwerp. Niet iedere innovatie is posi-
tief voor de kwaliteit van leven. Besloten wordt dit niet als aandachtspunt mee te geven in de ad-
viesbrief. Wel wordt gevraagd in het kader van gezondheidsinnovatie een link te leggen naar de 
relatie tussen gezondheidsproblematiek en armoede.  

- Bij de verplaatsing van zorg naar Zevenaar moet aandacht zijn voor OV, dat is na 17.00 uur 
slecht. 

De voorzitter vraagt per e-mail aan de ambtelijk secretaris van de RvB wat wordt bedoeld met geïnte-
greerde Patiënten Units. 
De CR geeft een positief advies over de Strategie Rijnstate 2019 - 2021. De concept brief wordt naar 
alle CR-leden gestuurd met het verzoek snel te reageren. 
 
7. Adviesaanvraag Statutenwijziging Rijnstate 
In de nieuwe statuten is het adviesrecht van de CR vervallen om advies uit te brengen over een statu-
tenwijziging. Het is niet meer gebruikelijk. Echter, als er in de toekomst sprake is van een wijziging in 
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de doelstelling of grondslag wordt advies gevraagd, mits deze wet nog van kracht is. Dat geldt ook als 
er een belangrijke wijziging in de organisatie of verdeling van bevoegdheden ontstaat.  
De CR geeft een positief advies over de statutenwijziging.   
 
8. Vrijheidsbeperkende maatregelen Rijnstate 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
9. Bespreken noodzaak en effectiviteit om op verschillende locaties te vergaderen, aanvangs-

tijdstip vergadering, vergaderdag en frequentie 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar 19 september 2018 omdat er onvoldoende informatie is 
verstrekt.  
 
10. Café Ethique 25 september 2018 over ziekenhuis van de toekomst 
De ethicus van Rijnstate heeft de voorzitter gevraagd of een lid van de CR een korte presentatie kan 
verzorgen over ‘Het ziekenhuis van de toekomst’ vooral gericht op de consequenties van de verwach-
te ontwikkelingen van het verpleegkundig beroep. 
De CR zal via de voorzitter aangeven dat de CR niemand zal afvaardigen vanuit de CR omdat op dit 
moment de gevolgen van de ontwikkeling van de ‘verpleegkundige van morgen’ nog niet duidelijk zijn 
en het te vroeg is om als CR hierover het licht te laten schijnen.  
 
11. Terugkoppeling aandachtsvelden werkplan CR 

a. Algemeen overleg raad van bestuur, raad van toezicht, coöperatie medisch specialisten,  
management, OR en VAR 

- Concept verslag van het overleg met de OR d.d. 3 juli 2018 
- Verslag van het informeel overleg met de raad van bestuur d.d. 2 juli 2018 
De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
- Verslag van het informeel overleg met de raad van bestuur d.d. 27 augustus 2018 
Er volgt nog een verslag.  
 
 

b. Kwaliteit 
- Verslag verkennend gesprek projectleider Ont-regel Rijnstate 
Er moet nog een gesprek plaatsvinden.  
 
- Voortgang werkgroep kwaliteit – mede naar aanleiding van toegezonden oude verslagen 
Dit onderwerp is niet besproken.  
 

c. Algemeen overleg manager zorg 
- Concept verslag overleg Lisette van den Berg en Desiree Creemers d.d. 2 juli 2018 
- Concept verslag overleg Lisette van den Berg en Desiree Creemers d.d. 20 augustus 2018 
Het overleg is verschoven naar 15 oktober 2018.  
 

d. Voeding 
e. Financiën 
f. Zorg met ziel 

Er is geen nieuws te melden. 
 

g. Externe Contacten 
- Verslag van bijeenkomst met cliëntenraden Gelderse Vallei en Slingeland d.d. 15 juni 2018 
Er is nog geen verslag ontvangen.  
 

h. Facilitaire zaken en bouw + Vrijwilligers 
- Verslag van het facilitair overleg d.d. 8 augustus 2018 
Het overleg heeft plaatsgevonden op 28 augustus 2018, er volgt nog een verslag. 
 

i. Innovatie 
j. Voorlichting / patiëntervaringen 

Er is geen nieuws te melden. 
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k. Afdelingen / ervaringen 
- Verslag kwaliteitsronde afdeling psychiatrie d.d. 3 juli 2018 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

l. Klachten 
- Jaarverslag 2017 Klachtenonderzoekscommissie 
Dit verslag zal in het overleg van 18 oktober 2018 aan de orde komen.  
 

m. Geestelijke verzorging / ethiek 
n. Interculturele competenties 

Er is geen nieuws te melden. 
 
12. Inventarisatie agendapunten CR-vergadering d.d. woensdag 19 september 2018 in Velp 
- HiX (17.30 – 18.00 uur) 
-  Functieprofiel nieuwe leden 
 Belangrijk is ICT-kennis en/of een financiële achtergrond, diversiteit is ook van belang 
In afwezigheid van CCR Sizagroep: 
- Voorbereiden overleg CR – RvT op 26 september 2018 
- Voorbereiden gesprek klachtenfunctionarissen op 18 oktober 2018 (dit onderwerp wordt schriftelijk 

voorbereid door twee leden, CR-leden kunnen suggesties alvast doorgeven)  
- Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter CR per 1 januari 2019  
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur. 
 
 
3 september 2018  


