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 De Cliëntenraad Rhijndael komt ongeveer éénmaal per 8 weken bijeen. Tijdens deze 

bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen besproken die betrekking hebben op de zorg 

die wordt geleverd aan cliënten in Rhijndael en de cliënten die thuiszorg ontvangen   

 

 

 

Als Clientenraad zijn we trots op het gegeven dat 

Rhijndael er alles aan doet om de bewoners de 

zorg te bieden die bij hen past. Op bijna alle 

afdelingen werken inmiddels medewerkers in 

de nog nieuwe funktie als : Begeleidend    

Ondersteuner afgekort BO. De BO mede- 

werkers zorgen in de ochtend voor het ontbijt. 

Daarnaast zijn ze veel in de huiskamers en 

begeleiden bewoners met activiteiten en maken 

het vooral gezellig. Na de woongroepen zijn de 

BO’s sinds kort ook enkele dagen per week  

aanwezig voor de gezamenlijke broodmaaltijd ’s 

avonds voor de bewoners begane grond en 1e 

etage. Als Clientenraad gaan we er vanuit dat het 

gaat lukken dit binnenkort alle dagen van de week 

te doen. Bij de woongroepen is het streven dat er 

op termijn de hele dag en begin van de avond een 

BO medewerker aanwezig is. Het welbevinden 

van de bewoner staat centraal en samen zoek je 

naar mogelijkheden om aan de wensen te kunnen 

voldoen. De een heeft nu eenmaal meer aandacht 

en zorg nodig dan de ander. En daar zetten alle 

afdelingen en medewerkers van Rhijndael zich 

voor in!  

 

 

 

Op alle afdelingen nu een 
“Begeleider Ondersteuner”  

Tot zo ver de nieuwsbrief. Zodra er weer nieuws te melden valt hoort u van ons. Op de 

website en op de webpagina’s van de WIJdezorg locaties: www.wijdezorg.com vindt u meer 

informatie over Rhijndael en de Cliëntenraad Rhijndael. 

 

 

 
 

De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten 

van  Rhijndael  en  heeft belangstelling voor uw 

(positieve of negatieve) ervaringen van uw verblijf of 

dat van uw familielid. De Cliëntenraad is er voor 

iedereen die zorg ontvangt zowel in als vanuit 

Rhijndael. Dit betekent dat ook de mensen die thuis 

zorg ontvangen niet uit het oog mogen worden 

verloren. Mocht u als cliënt of familie/mantelzorger, 

vragen of opmerkingen hebben dan horen wij die 

graag! U kunt altijd met ons in contact komen door 

een mail te sturen naar: crrhijndael@gmail.com  of 

tel. 071-3414727 

 
 

De nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen (WMCZ) is in mei dit jaar 

goedgekeurd. Voor de cliëntenraad  wordt dit een 

verandering en meer bevoegdheden en taken. Bent  

u betrokken bij de zorg en misschien interesse om 

bij te dragen aan het goed funktioneren van de 

Clientenraad? In dit geval neem contact op met Piet 

Smit (voorzitter), tel. 071-3414727 Woon ook gerust 

vrijblijvend een vergadering cliëntenraad bij.  

 

 

 

De nieuwe Thera Fietstrainer is inmiddels populair 

bij een aantal bewoners. Op de 2e etage kunnen 

bewoners fietsen op een soort hometrainer zelfs  

ook zittend in een rolstoel. Tijdens het fietsen kan 

de fietser op een beeldscherm voor zich zien waar 

hij of zij fietst. Nu ook fietsen in het dorp met 

op het scherm een film met o.a. de 

Hoogewaard en Lagewaard! De routes die op 

het scherm gefietst kunnen worden zijn prachtig en 

nu nog leuker met routes in de directe omgeving!   

Heerlijk fietsen in Rhijndael  
en nu nog leuker! 

Nieuwe wet Medezeggenschap 

Informatie en contact 
 

 
 

Nog vrij nieuw is het gebruik van het zgn. ECD 

ofwel Electronisch Cliëntendossier. Het ECD is 

in principe toegankelijk voor de cliënten en familie. 

Dit laatste is niet voor alle cliënten of familie  

eenvoudig. Een computer of tablet is nodig. We 

horen het graag als gebruik en toegang tot ECD 

niet lukt of als het gebruik niet goed gaat. In dit 

geval gaan we meer voorlichting regelen. U kunt 

altijd contact opnemen hiervoor met de 

Cliëntenraad. Een briefje in de infozuil Cliënten- 

raad in de hal is ook welkom.    

 

 

 

 

Het electronisch Cliëntendossier  
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