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 _________________________________________________________________________________ 

Cliëntenraad Rijnstate 
 
 

Verslag d.d. 11 april 2019 
 
1. Opening  
De voorzitter, Linda Otten, opent de vergadering.  
 
2. Verslag, besluitenlijst en aandachtspunten 
Verslag CR-vergadering d.d. 14 februari 2019 
Het verslag wordt vastgesteld en toegezonden aan de raad van bestuur, Annemiek Nelis en OR. Het 
vastgestelde verslag wordt, na toestemming van de raad van bestuur, op intranet en internet gezet. 
 
Verslag CR workshop Ikone d.d. 21 maart 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Besluitenlijst per 14 februari 2019  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Actiepunten per 14 februari 2019 
Actiepunten 1101 (deels), 1103, 1112, 1113 (deels), 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 en 1121 vervallen. 
Ad 1096: Op 27 juni 2019 worden de aanpassingen van de Samenwerkingsovereenkomst besproken.  
Ad 1101: Alleen Shared Decision Making is besproken in de kwaliteitskamer. De overige zaken worden gea-

gendeerd voor de bijeenkomst van april 2019. Met betrekking tot het onderwerp ‘privacy’ moet het 
initiatief uitgaan van de behandelaar. Het visitelopen zal blijven maar behandelaars moeten zich 
bewust zijn van het privacyaspect.  

 
3. Mededelingen en rondvraag 
a. Voorstel deelname informeel overleg Desiree Creemers 
16 april 2019: Wellicht is één CR-lid verhinderd vanwege ziekte. 
 
b. Tekst placemat  
De tekst van de placemat ligt bij communicatie voor verdere verwerking. 
 
c. 10 mei 2019 
De CR bestaat op 10 mei 2019 35 jaar en is de oudste CR van Nederland. 
 
d. mProve 
De voorzitter heeft het overleg van voorzitters cliëntenraden mProve deels bijgewoond in het Albert 
Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Er is informatie uitgewisseld over allerlei zaken zoals laaggelet-
terdheid. De CR van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een avond voor patiënten georganiseerd 
over financiën. Er is onder andere uitleg gegeven over hoe een ziektekostenverzekeraar werkt. In een 
CR-vergadering heeft ieder CR-lid iemand meegenomen om te horen waar zij tegenaan liepen in het 
ziekenhuis. Daar kwamen interessante zaken uit naar voren. Het volgende mProve overleg moet door 
de CR Rijnstate worden georganiseerd, de datum is nog niet bekend. Twee leden van de CR zullen dit 
samen met de voorzitter voorbereiden.  
 
e. Terugmelding gesprek IGJ 
De voorzitter en een CR-lid hebben het jaarlijks gesprek gehad met vier leden van de IGJ (Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd). Het definitief verslag zal als dat gereed is naar de CR-leden worden ge-
stuurd. Het was een positief gesprek. Er is onder andere gesproken over calamiteiten, kwaliteitsron-
des, advisering en hoe de raad van bestuur met de advisering omgaat. Ter voorbereiding waren door 
de IGJ de verslagen van CR-vergaderingen gelezen.  
 
f. CCR Siza 
Er is nog geen nieuwe uitnodiging ontvangen van de CCR Siza, dit wordt afgewacht. 
 
g. Project Rookvrij ziekenhuis 
Het project is nog niet gestart. 
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h. Bijeenkomst organiseren voor drie ARTZ cliëntenraden (Arnhem, Ede en Doetinchem) 
De CR Rijnstate is gevraagd het volgende overleg te organiseren. De voorzitter zal de vragensteller 
melden dat dit het komende half jaar niet in onze agenda past, daarna zal een uitnodiging worden ver-
stuurd. Drie CR-leden gaan de bijeenkomst voorbereiden.  

 
i. Voeding 
Gebleken is dat de rauwkost bij de maaltijd is afgeschaft, deze zou op verzoek verkrijgbaar zijn, in de 
praktijk is gebleken dat dit niet het geval is.  
De warme maaltijd wordt tussen 17.00 en 18.00 uur geserveerd. Als een patiënt een uur vóór de maal-
tijd medicijnen moet innemen en onbekend is hoe laat de maaltijd wordt geserveerd is dit lastig.  
Er is enige verwarring bij CR-leden over het al dan niet nog bestaan van proefpanels. De bijeenkom-
sten zouden zijn gewijzigd maar hierover is onvoldoende duidelijk. Het kan niet zo zijn dat het proef-
panel wordt afgeschaft, het is een belangrijke bron van informatie voor de CR. Er zal navraag worden 
gedaan naar de status van de proefpanels. Per 1 mei 2019 wordt er een nieuwe medewerker ‘hoofd 
voeding’ aangenomen die de opdracht zou hebben aanpassingen te gaan doen in het voedingscon-
cept. Ook hier wordt navraag naar gedaan.  
 
4. Ingekomen en verzonden post 
Ad 16: Het registreren van een levenstestament in Mijn Rijnstate wordt 16 april a.s. besproken met de 

medisch directeur. 
Ad 20: De benaming van het VKC wordt ook besproken op 16 april a.s. 
Ad 21: Het niet op papier kunnen invullen van een medicijnlijst wordt ook 16 april a.s. besproken. 
Ad 25: Een CR-lid heeft de Open Space Conferentie: patiënten, mantelzorg over voedings- en vochtte-

korten in de zorg, bijgewoond en wordt op de hoogte gehouden van het vervolg. 
Bij de verzonden poststukken 28 en 30 gaat het om één en dezelfde brief die tweemaal is vermeld. 
 
5. Actielijst met doelstellingen voortvloeiend uit strategienota 
De CR wil niet alleen geïnformeerd worden over zaken waarbij staat dat de CR actief wordt geïnfor-
meerd door de raad van bestuur, er zijn ook andere onderwerpen van belang om over te worden geïn-
formeerd. Alle punten onder ambitie 2 hebben betrekking op de patiënt en zijn voor de CR belangrijk. 
Bij ambitie 4 staat als onderdeel ‘Gastvrije Zorg met Ziel’, dit is in zijn geheel van belang voor de CR 
en deels wordt de CR al bij onderwerpen betrokken. De vraag is waarom er alleen over ‘bewegwijze-
ring’ van de CR een advies wordt gevraagd.  
In het overleg van 23 mei a.s. met de raad van bestuur word gevraagd hoe de raad van bestuur is ge-
komen tot de keuze van onderwerpen waarover de CR wordt geïnformeerd.  
De ambities 1 t/m 4 passen bij een themagroep/werkgroep van de CR, die moet vervolgens kijken wat 
op te pakken is, ook qua tijdsinvestering.  De CR kan altijd een ongevraagd advies uitbrengen, de 
vraag is hoe dan aan informatie moet worden gekomen.  
Ambitie 1 valt onder de themagroep kwaliteit 
Ambitie 2 valt onder de themagroep patiëntenparticipatie 
Ambitie 3 valt onder de werkgroep financiën 
Ambitie 4 valt onder de themagroep innovatie en technologie 
De themagroepen/werkgroep zullen bekijken welke onderwerpen per ambitie worden opgepakt. 
 
6. Voortgang sollicitatieprocedure nieuwe CR-leden 
De voorzitter heeft een e-mail gestuurd naar de sollicitanten die na de sluitingsdatum hebben gerea-
geerd. Zij heeft van hen nog geen reactie ontvangen.   
 
7. Scholing cliëntenraad in 2019 tijdens themabijeenkomst 31 oktober 2019 
Twee leden gaan de incompany training van basisleergang NCZ op een externe locatie voorbereiden. 

Heidag 
De heidag zal plaatsvinden op 14 november 2019 van 10.00 – 16.00 uur. De CR-vergadering van die 
datum wordt verplaatst naar 21 november 2019 van 17.30 – 19.30 uur. De raad van bestuur wordt 
gemeld dat het formeel overleg met de CR is verschoven van 14 naar 21 november 2019.  
De heidag wordt voorbereid door het petit comité ‘visiedocument patiëntenparticipatie’. 
 
8. Bespreken welke informatie de CR denkt te missen door nieuwe opzet management meetings 
De CR is tevreden met de toezegging van de raad van bestuur dat als het onderwerp patiëntenparticipa-
tie wordt geagendeerd voor een management meeting de CR-leden daarbij worden uitgenodigd.  
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De informatie die CR-leden ophaalden bij het oude format van de management meeting kan via andere 
kanalen worden verkregen.  
 
9. Terugkoppeling uit thema’s werkplan CR 2019 – 2021 
B. Voeding en Facilitair 
 2. Overleg manager facilitair bedrijf d.d. 20 februari 2019 
De naam van de nieuwe medewerker ‘hoofd voeding’ wordt nog doorgegeven aan de CR-leden.  
Er zal een nieuwe visie voeding komen, het lijkt goed hierover met de betrokken medewerker in de CR te 
spreken, ook omdat de CR hier verzwaard adviesrecht over heeft.  
Een CR-lid zal een keer gebruik maken van valet parking om te kijken hoe het werkt.  
Voor intern transport van patiënten in Rijnstate Arnhem naar Noord Oost is een golfkarretje beschikbaar. 
Er is aandacht voor een kwalitatief goede postbezorging. 
 
  - Overleg hoofd ontvangst en patiëntenvoorzieningen d.d. 20 maart 2019 
In het overleg met de raad van bestuur van 23 mei a.s. wordt gevraagd of er een mogelijkheid is om het  
gebruik van het patiëntenportaal te bevorderen. In het Radboud krijgen patiënten een iPad te leen en zijn 
er vrijwilligers om hen te ondersteunen.  
 
C. Patiëntenparticipatie  
 1. Definitief visiedocument patiëntparticipatie 
Op 25 april a.s. is er overleg van het petit comité, de voorzitter van de CR en Ikone met Hans Schoo. Ge-
vraagd zal worden wat de plannen van de organisatie zijn, het visiedocument van de CR zal ook worden 
besproken. Tijdens het overleg wordt gevraagd naar het overzicht van activiteiten patiëntenparticipatie. 
Tijdens de CR-vergadering van 23 mei 2019 wordt het visiedocument in glossy uitvoering ceremonieel 
aangeboden aan de raad van bestuur en aan het lid van de raad van toezicht dat dan aanwezig is.  
Opgemerkt wordt dat het lettertype van het visiedocument wat klein is. 
Het petit comité wordt nog een keer gecomplimenteerd voor het vele werk dat is verricht.  
 
 5. Veiligheidsrondes: evaluatie deelname aan veiligheidsrondes door CR-leden 
De vraag is of de CR het meelopen met de veiligheidsrondes moet continueren. Een veiligheidsronde 
gaat vooral over apparatuur, medicijnlijsten, enz. Er is niet direct aandacht voor de sfeer op een afdeling 
en hoe patiënten een afdeling ervaren. Prems en proms komen niet aan bod. Tijdens de veiligheidsron-
des wordt een vragenlijst die is ingevuld door verpleegkundigen besproken, het betreft vooral praktische 
zaken.  
Het kwaliteitsbureau staat open voor het herzien van de vragenlijst, ook in samenwerking met de CR. Het 
meelopen met de veiligheidsrondes is de enige manier waarbij de CR fysiek in contact komt met ver-
pleegafdelingen, personeel en patiënten. 
De subcommissie ‘veiligheidsrondes’ zal op papier zetten wat de rol is van de CR. Van belang is ook dat 
de CR niet alle veiligheidsrondes kan meelopen, dat is een te groot tijdsbeslag. Een mogelijke aanpas-
sing van de vragenlijst wordt meegenomen in het voorstel dat wordt gemaakt. Het zal worden besproken 
in de CR-vergadering van 27 juni 2019. 
 
10. Voorbereiden formeel overleg raad van bestuur op 23 mei 2019 
- Openstaande zaken uit overleg van 14 februari 2019 

o Snelheid HiX op de werkvloer  
o Aangeven hoe de CR omgaat met de andere opzet van de management meeting  
o Moreel beraad van 22 mei 2019 over griepvaccinatie 

- Patiëntenparticipatie, ons visiedocument en vervolg bespreken  
- Strategienota 
- mProve: voortgang en resultaten 
 
11. Agendapunten vergadering Cliëntenraad Rijnstate d.d. donderdag 23 mei 2019  
Een groot deel van de vergadering is er formeel overleg met de raad van bestuur (3/4 uur) en zal de 
CR op verzoek van de bestuurssecretaris worden bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van 
medische microbiologie (1/2 uur).  
 
12. Voordracht kandidaat-leden Jan Hochstenbach en Samir Yazilitas 
Beide kandidaten worden voorgedragen bij de raad van bestuur voor definitieve benoeming.  
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13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur. 
 
 
 
15 april 2019  


