
 

 

 

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie VWS 

T.a.v. de heer A.J.M. Teunissen 

Postbus 20350 

2500 EJ  DEN HAAG 

 

datum Utrecht, 28 juni 2013 

ons kenmerk 2013-081\MV\hm 

voor informatie Martine Versluijs 06-50909510, M.Versluijs@npcf.nl 

Carl Jakobs 06-46087814, CJakobs@consumentenbond.nl  

onderwerp Amendementen wetsvoorstel  kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg 

 

 

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

Op dinsdag 2 juli spreekt u in 2e termijn over het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg. Graag geven wij input op de in 1e termijn ingediende amendementen en vragen en de 

reactie van de Minister daarop. 

 

Het is voor ons zaak dat nu wordt doorgepakt en dat het nieuwe wetsvoorstel KKGz snel wordt 

ingevoerd. We zijn zeer tevreden met de snelheid waarmee de Tweede Kamer het wetsvoorstel 

in eerste termijn heeft behandeld.   

 

 

Klachten en geschillen 

 

Allereerst willen wij ingaan op het aspect bindende uitspraken van de geschilleninstantie en de 

vragen over een verschillende benadering van klachten en claims. 

Wij zijn het met de minister eens dat een onderscheid tussen claim en klacht onnatuurlijk is, 

zoals zij op pagina 15 beantwoording vragen zegt.  Patiënten/cliënten moeten met klachten bij 

één instantie terecht kunnen: de geschilleninstantie.   

Over bindende uitspraken van de Geschillencommissie (p. 8 van de schriftelijke reactie op 

vragen) geeft de Minister heel duidelijk aan, in lijn van wat de patiënten- cliëntenorganisaties in 

eerdere brieven hebben betoogd, dat het consequenties moet hebben als de zorgaanbieder zijn 

verantwoordelijkheid niet neemt en niet goed reageert op een klacht. Dat is dan ook de reden 

dat mensen ook voor andere zaken dan een schadevergoeding terecht moeten kunnen bij de 

geschilleninstantie. 

 

Klachtenregeling 

 

Amendement Nr. 32 Leijten wordt door ons onderschreven. Dit regelt een verplichting tot een 

interne klachteninstantie en een verplichte adviestoezending. Hiermee wordt de cliënt de 

mogelijkheid geboden om na advies van de interne klachteninstantie en antwoord van de RvB 

van de instelling een overweging te maken of zij dan wel de weg kiest van de rechter dan wel 

die van de geschilleninstantie als zij niet akkoord gaat met dit advies of opvolging door RvB. Het 

advies van de interne klachtinstantie is pas bindend als de volgende stap in het rechtssysteem 
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niet (binnen de termijn) wordt gezet. Overigens zijn patiënten- /cliëntenorganisaties niet tegen 

de mogelijkheid de behandelingstermijn eenmalig met 4 weken te verlengen, mits in goed 

overleg met de klager.  

 

Ook Amendement Nr. 29 Kuzu wordt door ons onderschreven. 

Hiermee worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur eisen gesteld waaraan de 

regeling als bedoeld in het eerste lid van artikel 13 Wkkgz in ieder geval moet voldoen.   

Eenduidigheid in klachtenregelingen bij de verschillende zorgbranches geeft consumenten 

houvast hoe en waar eventuele klachten in te dienen. Regeling bij AMvB laat meer flexibiliteit en 

mogelijkheden tot snelle aanpassing aan gewijzigde omstandigheden / inzichten dan de door 

amendement 32 (Leijten) beoogde opname in de wet.  

 

Amendement Nr. 13 Bruins Slot wordt door ons onderschreven. Het benadrukt de door ons 

gewenste onafhankelijke positie van de  klachtenfunctionaris.   

 

 

Geschillenregeling 

 

Amendement Nr. 19 Leijten beoogt de mogelijkheid om binnen 6 weken na een uitspraak van de 

geschilleninstantie van de bindendheid van het advies af te zien en naar de rechter te stappen. 

Dit levert voor de klager echter het gevaar op door de zorgaanbieder alsnog in een moeizame 

rechterlijke procedure te worden geplaatst nadat eerder gekozen was voor de snelle, 

laagdrempelige geschilleninstantie. Wij willen dit amendement om deze reden dan ook ontraden. 

Wel willen we benadrukken dat een gang naar de rechter bij het niet nakomen van afspraken of 

een verkeerd doorlopen proces voor een patiënt/cliënt altijd open dient te staan. 

 

Amendement Nr. 38 Van Veen en Bruins Slot wordt door ons onderschreven. Daarin wordt 

geregeld dat de geschilleninstantie bevoegd is een vergoeding van geleden schade toe te 

kennen tot in ieder geval € 25.000,- -. Dit maakt het mogelijk om tot een gelijk bedrag aan dat 

van de sector Kanton van Rechtbank een laagdrempelige en bindende uitspraak te verkrijgen 

inzake een geschil. 

Van belang hierbij is wel dat de klager via het zorgloket, of via ondersteuning door 

cliëntenorganisaties, maar ook via de geschilleninstantie zelf goed wordt geïnformeerd over de 

consequenties van de stap naar de geschilleninstantie (bijvoorbeeld het belang van deskundige 

ondersteuning en het feit dat de rechter achteraf alleen nog marginaal kan toetsen).  

 

Amendement Nr. 34 Leijten wordt door ons onderschreven. Dit behandelt de betrokkenheid van 

de minister bij de instelling van een geschilleninstantie. De onafhankelijkheid wordt versterkt 

door de geschilleninstantie dan wel door de minister te laten instellen dan wel deze door 

overheidswege erkend te laten verklaren. Hiermee kan een oerwoud aan geschilleninstanties 

worden voorkomen en de onafhankelijkheid worden gewaarborgd juist waar het gaat om 

kwetsbare burgers in een al door de zorgbenodigde afhankelijkheid. 

 

Amendement Nr. 24 Leijten ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15 wordt door ons 

onderschreven.  

Aan artikel 21 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. De geschilleninstantie meldt de geschillen 

die haar worden voorgelegd aan het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 
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Het toezicht vanuit de IGZ wordt hierdoor extra versterkt met deze signalen. 

 

 

Dossier 

 

Wij onderschrijven amendement Nr. 18 Bruins Slot, waarin de verplichting tot informatie over 

aard en toedracht incidenten wordt uitgebreid naar vertegenwoordiger / nabestaande.  

Amendement Nr. 22 Klever wordt door ons onderschreven over een inzagerecht t.a.v. bepaalde 

delen van het dossier van de cliënt voor o.a. nabestaanden.  

 

Amendement Nr. 30 Bruins Slot wordt door ons onderschreven over de aantekening van een 

incident in het dossier van de cliënt.  

Dit geeft invulling aan de aantekeningen van incidenten in het dossier van de cliënt.  Aard en 

toedracht van incidenten, tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden en de namen van de 

betrokkenen bij het incident. Hierdoor wordt het dossier van cliënten compleet waardoor de 

cliënt echt de mogelijkheid krijgt om verhaal te doen als nodig. Helderheid over welke 

elementen een volledig dossier moet bevatten, vergemakkelijkt het toepassen van de omkering 

van de bewijslast.  

 

Amendement Nr 33 Leijten wordt door ons onderschreven . Het betreft de begripsomschrijving 

voor "nabestaande". Daarmee loopt deze omschrijving gelijk op met de omschrijving 

nabestaande zoals opgenomen in art 6:108 BW. Hierdoor wordt het niet langer door de 

instelling of zorgverlener bepaald,  maar is er eenduidigheid over wie nabestaande is in de zin 

van deze wet.  

 

 

Informatie aan de patiënt 

 

Amendement Nr. 28 Kuzu wordt door ons onderschreven.  

Aan artikel 10 wordt een 4e lid toegevoegd.  Op verzoek van de cliënt informeert de 

zorgaanbieder de cliënt over de rechten die uit deze wet voor hem voortvloeien. Dit versterkt de 

informatie positie van de patiënt.  

Wij pleiten er voor dat ook patiëntenorganisaties in staat blijven, dan wel gesteld worden om 

patiënten/cliënten goed te informeren en te adviseren omtrent hun rechten (en plichten) die uit 

deze wet voortvloeien. 

 

Amendement Nr. 21 Klever wordt door ons onderschreven. Het betreft het informeren van 

cliënten over hun recht op herstel van gezondheidsschade na een incident. Het belang is groot 

dat de cliënt geïnformeerd wordt over zijn recht op kosteloos herstel van de schade voor zijn 

gezondheid die te wijten is aan het incident.  

 

 

Algemeen 

 

Amendement Nr. 27 Kuzu wordt door ons onderschreven. Dit amendement geeft wettelijke basis 

aan de taakinvulling van het zorgloket. Dit past in de Wkkgz.  

 



 kenmerk: 2013-081\MV\hm datum: 28 06 13 blad: 4 van 4 

 

 

 

Wij hopen dat u deze overwegingen mee zult nemen in uw stemming. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Patiëntenfederatie NPCF  CG-Raad   Landelijk Platform GGZ 

 

        

 

Wilna Wind    Angelique  van Dam  Marjan ter Avest 

Algemeen directeur   Directeur    Directeur 

 

 

 

Zorgbelang Nederland   Platform VG    

 

   

 

Eric Verkaar    Wim Croes     

Directeur Zorgbelang Gelderland Directeur   

 

 

 

Landelijk Steunpunt Cliëntenraden Consumentenbond   

 

        

 

Jasper Boele    Bart Combée      

Directeur    Directeur 

 


