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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   

 

 

 

Het coronavirus kwam onverwachts in maart en 

heeft grote invloed op het leven en werken in het 

verzorgingshuis en ook voor cliënten met 

thuiszorg. Met het toepassen van alle maat- 

regelen gelukkig geen corona besmettingen in 

Rhijndael. Nu zijn we ruim 3 maanden verder en 

weer meer versoepeling sinds 29  juni. Na een 

aantal weken 1x een uur bezoek per week nu 

weer meerdere bezoekmomenten mogelijk! Ook 

wandelen met bewoners Rhijndael is weer 

mogelijk. De Cliëntenraad Rhijndael is 

doorlopend op de hoogte gehouden door 

WIJdezorg van alle maatregelen die noodzakelijk 

zijn en de versoepelingen  die mogelijk werden. 

Als Cliëntenraad hebben we geleerd van de 

onverwachte situaties de laatste maanden. In de 

toekomst hopen we nog actiever mee te kijken 

en mee te denken met de organisatie wat betreft 

maatregelen en versoepeling in het belang van 

de cliënten.                          …..  

 

 

 

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. 

 

Zorglocatie Rhijndael  
in tijden van corona 

 

 
 

. 
De Qwiek.up creëert een audiovisuele beleving 

voor bewoners Rhijndael door middel van 

projecteren van beelden en geluid. Hierdoor 

worden ze meegenomen in hun persoonlijke 

belevingswereld. De Qwiek.up is speciaal 

ontwikkeld en geproduceerd voor de toepassing 

van belevings- gerichte zorg. Het belangrijkste bij 

belevingsgerichte zorg is het centraal stellen van 

de cliënt. Vanaf april 2020 is de Qwiek.up in 

gebruik bij Rhijndael. Voor meer informatie kijk 

evt. op https://qwiek.eu/up 

 

 

Nieuw in Rhijndael, de Qwiek.up 

 
 

 

De nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen gaat zorgen voor een aantal 

veranderingen. De cliëntenraden krijgen meer 

rechten o.a. in plaats van adviesrecht nu voortaan 

instemmingsrecht bij veel onderwerpen. Dit 

betekent dat een aantal besluiten alleen kunnen 

worden genomen met instemming van de 

cliëntenraad. Op dit moment wordt er voor de 

cliëntenraden van WIJdezorg een nieuw 

reglement en handleiding geschreven om te 

kunnen anticiperen op de nieuwe regels.  

 

 
 
 

De bijeenkomsten van de cliëntenraad zijn op dit 
moment digitaal. Van een aantal cliënten en 
families afgelopen tijd vragen ontvangen. 
Hartelijk dank voor alle vragen, opmerkingen en 
suggesties. Zo weten we als cliëntenraad wat er 
leeft onder cliënten en hun naasten. De vragen 
hadden vooral betrekking op de eerste 
bezoekregeling die gezien de beperkte omvang 
niet door iedereen als voldoende werd ervaren. 
Als cliëntenraad hebben we hierover diverse 
malen contact gehad met de locatiemanager 
Rhijndael en bestuur WIJdezorg. Op dit moment 
inmiddels een ruimere regeling maar nog wel 
beperkingen. We hopen dat het virus onder 
controle blijft en het proces van versoepelen kan 
worden  voortgezet. Zijn er van uw kant meer 
vragen of suggesties voor de cliëntenraad, we 
horen ze graag van u!........................................                                                                                 
.         …    
 
 

 

 
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. 06-546 66 456 

 
Informatie en contact 

Vragen van cliënten en familie  
    aan cliëntenraad. 

 

Nieuwe wet WMCZ met ingang  

van 1 juli 2020 
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