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Eindelijk weer een nieuwsbrief van uw cliëntenraad. Het heeft lang geduurd, maar de 

omstandigheden rondom de coronapandemie buiten Rhijndael, en zeker binnen 

Rhijndael zelf, waren er dan ook naar.  

 

Beschermende maatregelen worden nu op maat toegepast als er nog sprake is van één 

of meerdere besmettingen. Er is geen algemene mondkapjesplicht meer. Quarantaine 

is af en toe helaas nog aan de orde, voor zowel bewoners als medewerkers. Dit kan 

op momenten nog leiden tot extra werkdruk.   

 

Bekend zal zijn dat er een nieuwe Duo Fiets voor Rhijndael is, die gebruikt wordt in 

samenwerking met Actief Rijnwoude. Hopelijk kunnen alle vrijwilligers weer al hun 

activiteiten ontplooien, zodat ook de bewoners veel kunnen genieten van rondritten 

door de omgeving. Daarnaast is er ook een tweede Theratrainer (rolstoelfietsen achter 

een t.v.-scherm) van ca. 6.000 euro ter beschikking gekomen. Dit geld is 

bijeengebracht middels Crowd funding door het dorpsoverleg (SDKR) in 

samenwerking met de cliëntenraad. Een grote bijdrage werd gegeven door de Rotary 

Rijnwoude en verder gaven de St. Bedrijventerrein Hoogewaard, Caravanstalling 

Rust Roest, VIBU Projectontwikkeling, paar particulieren, de SDKR zelf en uw eigen 

cliëntenraad een bijdrage. 

 

 

Afgelopen maand is er een bijeenkomst van de centrale cliëntenraad van WIJdezorg 

geweest. Belangrijkste nieuws uit deze bijeenkomst is de verbouwing van Woudsoord 

in Woubrugge die twee jaar gaat duren. Alle bewoners zullen dus voor langere tijd 

elders gehuisvest moeten worden. 

Daarnaast gaf de bestuurder van WIJdezorg mevr. M. van der Valk aan dat in de 

komende jaren er toch veel in de zorg zal veranderen, omdat mensen veel later en 

daarom in een slechtere gezondheid het verpleeghuis binnen komen, en daar ook 

korter verblijven. 

 

In landelijk overleg tussen de verpleeghuizen en de zorgverzekeraars was duidelijk 

geworden dat een verhoging van het zorgbudget en meer personeel er totaal  

niet in zit. Dit betekent dat aanpassing van de zorg en begeleiding noodzakelijk 

wordt. Het passend benutten van digitale mogelijkheden en het bieden van zorg op 

afstand zal dan ook verder ontwikkeld dienen te worden als aanvulling op de 

bestaande manieren van werken. 

 



De CR wil namens de nieuwe wet (WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen) die in 2019 in werking is getreden aandringen op de inzet van 

ambtelijke ondersteuning van de CR’s. Dit vindt op dit moment onvoldoende 

weerklank en is een onderwerp waar de CR zich hard voor wil blijven maken om het 

advies- en instemmingsrecht afdoende, en op basis van begrijpelijke en toegelichte 

informatie te kunnen uitoefenen. Alleen dan menen wij de belangen van de bewoners 

te kunnen vertegenwoordigen en te bewaken. Populair gezegd om de menselijke maat 

te bewaken. In onze visie kent de verpleegzorg drie grote belanghebbenden: de 

Organisatie (de Raad van Toezicht en de Directie), het personeel met de 

Ondernemingsraad en de bewoners met de Cliëntenraad. Alleen in positieve 

samenwerking met elkaar en met erkenning van ieders belang en inbreng krijgen wij 

de beste verpleegzorg. 

 

Daar staan wij voor. 

 

Cr Rhijndael, Jos Goossens, voorzitter. 

 

Tot zover deze nieuwsbrief. Zodra er weer nieuws te melden valt hoort u van ons. 

Op de website en op de webpagina’s van WIJdezorg locaties: www.wijdezorg.com 

vindt u meer informatie over Rhijndael en de Cliëntenraad Rhijndael. 

 

 
 

De Cliëntenraad Rhijndael is op zoek naar nieuwe kandidaat-leden voor de 

Cliëntenraad. 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. Dat 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 mailbericht naar: marianenjos2396@gmail.com of tel 071-

3415944.  

U kunt ook uw aanmelding om een Cliëntenraad vergadering bij te wonen of lid 

willen worden via mail of tel.nr. op een papiertje schrijven (naam en hoe u bent te 

bereiken) en deze in onze welbekende grijze brievenbus te deponeren. Deze 

brievenbus staat in de hal bij de liften / trappenhuis. 

 

 

http://www.wijdezorg.com/

