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De Cliëntenraad Rhijndael komt ongeveer éénmaal per 6 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

Rhijndael tijdens coronacrisis
Het coronavirus kwam onverwachts in maart en
heeft grote invloed op het leven en werken in het
verzorgingshuis en ook voor cliënten met
thuiszorg. Inmiddels zijn er versoepelingen en is
bezoek weer mogelijk. Dit laatste met in acht
neming van enkele beperkingen. Vanaf half
november per bewoner in Rhijndael 3 bezoekers
per dag toegestaan en vaste bezoektijden in de
ochtend, middag en avond. Op het moment dat
we deze nieuwsbrief schrijven ziet het er naar uit
dat dit voorlopig nog zo blijft. De Cliëntenraad
Rhijndael wordt doorlopend op de hoogte
gehouden door WIJdezorg van alle maatregelen
die noodzakelijk zijn. Als Cliëntenraad proberen
we zoveel mogelijk actief mee te kijken en mee
te denken met de leiding in het belang van de
cliënten. Heeft u wat betreft de huidige situatie
en maatregelen vragen of suggesties? Als
Cliëntenraad horen we het graag! Neem gerust
contact op met één van onze leden …..

Vragen cliënten aan cliëntenraad
Als Cliëntenraad hebben we vragen ontvangen
over de luchtkwaliteit in Rhijndael en vooral de
luchtcirculatie op de kamers. Dit laatste in
verband met het risico van besmetting met
corona door virusdeeltjes in de lucht. Wijdezorg
heeft onderzoek gedaan en de uitkomst is dat bij
Rhijndael er geen sprake is van mogelijke
verspreiding door aerosoles! Er wordt verwarmd
en gekoeld met een koelunit op het dak. Dat is
een duurzaam en gesloten systeem. De
verwarming en koeling vindt plaats door
leidingen in de vloer (vloerverwarming & koeling)
en dus niet door recirculatie van de lucht. Wel is
er sprake van een luchtbehandelingsinstallatie,
maar ook die recirculeert de lucht niet. Het
ventilatiesysteem van Rhijndael voldoet en er
zijn geen aanpassingen nodig.

Medewerkers Rhijndael
De bewoners Rhijndael en familie waarderen de
fantastische zorg heel erg. Het is indrukwekkend
de inzet van de medewerkers voor bewoners en
thuiszorg cliënten. Namens de cliënten ook als
cliëntenraad onze grote waardering hiervoor.
Kort geleden hebben we als cliëntenraad kennis
gemaakt met de nieuwe locatiemanager van
Rhijndael en ook van Driehof. Vanaf 2 november
is Ramon Barten in dienst. Na een paar weken is
Ramon al een bekend gezicht in Rhijndael voor
medewerkers en bewoners. Als cliëntenraad
Rhijndael hebben we alle vertrouwen in een
goede samenwerking in de toekomst.………..
…………….

Vacatures cliëntenraad
In verband met o.a. het aflopen van de
zittingstermijn zijn we voor onze cliëntenraad op
zoek naar een enthousiaste secretaris en een
bedreven voorzitter. Dit om de belangen van de
bewoners van Rhijndael en thuiszorg cliënten te
behartigen en de kwaliteit van onze zorg binnen
onze mooie zorglocatie hoog te houden! Wil je
meer informatie of wil je lid worden? Neem gerust
contact
op
met
voorzitter
Piet
Smit
tel. 06-546 66 456 of crrhijndael@gmail.com
.

Informatie en contact
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 dit
graag! U kunt altijd met ons in contact komen door
een mail te sturen naar: crrhijndael@gmail.com of
tel. 06-546 66 456

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.

