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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Mevrouw Drs. H. van Essen 

Postbus 20350 

2500 EJ  DEN HAAG 

 

 

 

 

datum Utrecht, 18 september 2014 
ons kenmerk 2014-099 

voor informatie t.lekkerkerk@npcf.nl of 

Isvanleeuwen@consumentenbond.nl 

uw kenmerk 645946-12400-MC 

onderwerp Reactie op concept algemene maatregel van 

bestuur (AMvB) van het Wetsvoorstel 

kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg 

(Wkkgz) 

 

 

 

Geachte mevrouw Van Essen, 

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 juli 2014 de concept 

algemene maatregel van bestuur (AMvB) van het  Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen 

in de zorg (Wkkgz) ter consultatie voorgelegd aan diverse partijen, met het verzoek om een 

reactie te geven. Een aantal patiënten- en cliëntenkoepels reageren hierbij gezamenlijk op de 

AMvB. Wij komen allen op voor de belangen van burgers die te maken hebben met zorg en 

welzijn. Wij hebben de concept AMvB dan ook voornamelijk bekeken vanuit het perspectief van 

de burger. Hieronder treft u onze bevindingen aan.  

 

 

1. Goede Samenspraak met de cliënt 

Het is goed dat de nieuwe wet als uitgangspunt heeft om de positie van de cliënt te 

verbeteren. We zien dit zeker in de nieuwe wet en ook de AMvB terug.  

De directe inbreng van de cliënt is echter nog niet voldoende geborgd met de 

voorliggende tekst. Het afstemmen van de zorg op de behoeften van de cliënt is mooi, 

maar dit moet wel gebeuren in directe samenspraak met de cliënt.  

Dit uitgangspunt komt helaas nog te weinig naar voren in de AMvB. De stem van de 

cliënt (zijn verhaal, zijn ervaringen, de gevolgen voor zijn leven) is in het gehele 

proces van het behandelen en onderzoeken van een klacht nog te weinig vastgelegd. 

Daarnaast wordt hij maar in beperkte mate betrokken, bijvoorbeeld bij het opstellen 

van het rapport. Voor een volledig beeld en een passende oplossing van het probleem, 

dient het verhaal van de cliënt in de verschillende stappen in het proces gehoord en 

meegenomen te worden. 

 

2. Beperkingen van de wet (art. 2) 

In artikel 2 staat aangegeven op welke onderdelen de Wkkgz niet van toepassing op 

is. Onder b wordt het ter hand stellen van een UAD-geneesmiddel of een AV-

geneesmiddel genoemd. Waar kunnen burgers straks terecht voor deze klachten? 
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Dezelfde vraag geldt voor het uitgeven van hulpmiddelenzorg als omschreven in 

artikel 2.9 van het Besluit Zorgverzekering. 

 

3. VOG (art. 3) 

Zodra de Wkkgz in werking treedt, dienen zorgaanbieders die AWBZ-zorg verlenen een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor nieuwe medewerkers. De 

verplichting voor een VOG is niet van toepassing op huidige medewerkers en 

vrijwilligers. Een verplichte VOG verklaring voor iedereen levert veel praktische 

bezwaren op en lijkt geen goede oplossing. Wij zien echter wel het belang van grote 

zorgvuldigheid in het natrekken van medewerkers en vrijwilligers.  

Wij willen graag aandacht voor de discussie hoe zorgorganisaties zoveel mogelijk 

kunnen voorkomen dat er iets mis gaat in de zorg, door een gebrek aan relevante 

achtergrondkennis over hun medewerkers. 

 

4. Medische technologie (art. 5) 

In artikel 5 van de Wkkgz is opgenomen dat de wetgever de mogelijkheid heeft tot het 

stellen van nadere regels ten aanzien van periodieke controles van apparatuur. 

Aanleiding zijn diverse incidenten die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik en 

gebrekkig onderhoud. In de AMvB zijn echter geen nadere regels opgenomen. De 

wetgever wacht initiatieven van veldpartijen af en beschouwt de mogelijkheid om 

nadere regels op te stellen als ‘stok achter de deur’ van de veldpartijen.  

Het lijkt ons belangrijk dat hier wel duidelijke termijnen aan gekoppeld worden zodat 

veldpartijen weten wanneer de ‘stok achter de deur’ daadwerkelijk uitgevoerd gaat 

worden. Het geheel komt nu te vrijblijvend over en dat lijkt ons niet in het belang van 

de burger.  

 

5. Veilig incidenten melden (art. 6) 

Wij vragen ons af of artikel 6 van de AMvB voldoende waarborg biedt voor behoud van 

wat nu al goed werkt als het gaat om veilig incidenten melden. 

In de toelichting wordt omschreven dat de eisen waaraan de huidige goed 

functionerende VIM voldoet niet zijn opgenomen, maar dat de AMVB alleen de 

elementen heeft omschreven waar nog verbetering te behalen is. Het bevreemdt ons 

dat een systeem dat blijkbaar goed werkt en overal al is ingevoerd dan niet ook hierin 

wordt meegenomen. 

 

6. Hoe weten we of de zaken echt goed zijn opgelost (artikel 7) 

Het kan met de huidige regeling nog steeds zo zijn dat een cliënt al aan het begin van 

het proces strandt omdat hij niet mondig of ‘stevig’ genoeg is. Hoe zorgen we ervoor 

dat cliënten, ondanks de aanwezigheid van de klachtfunctionaris, niet alsnog door de 

zorgaanbieder op een zijspoor worden gezet? Beoordeelt de klachtfunctionaris bij 

iedere klacht (objectief en onafhankelijk) of er tot een goede en blijvende 

oplossing/verbetering is gekomen?  

Het lijkt ons belangrijk dat er voldoende borging is van terugkoppeling bij de cliënt 

over de mate waarin hij tevreden is over de aanpak en de oplossingen geboden door 

de zorgaanbieder. Een goede klachtenregeling bevat altijd een onderdeel over deze 

terugkoppeling. Mogelijk kan dit worden aangevuld in artikel 7 van de AMvB. 

 

7. Klacht over Ketenzorg (art. 7) 

Artikel 7 moet invulling geven aan de nadere regels van klachtenregelingen om te 

voorkomen dat er een oerwoud aan verschillende regelingen ontstaat.  
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De regeling ziet nu onder andere toe op hoe om moet worden gegaan met 

klachtafhandeling in ketenzorg. In hoeverre is het in geval van ketenzorg nu een 

verplichting voor de aanbieder om duidelijk te maken waar een cliënt terecht kan met 

een klacht? Vloeit dit direct voort uit art 13? Zo niet dan kan dit mogelijk worden 

opgenomen als onderdeel van de procedure hoe iemand kan klagen en bij wie, zeker 

in geval van ketenzorg. 

 

In een aantal recente wetten en wetsvoorstellen is de klachtopvang en de 

ondersteuning van cliënten vanuit het vertrouwenswerk nu verschillend geregeld. In 

wet Zorg en dwang staat de vertrouwenspersoon centraal, in Wkkgz de 

klachtenfunctionaris, in Wet verplichte GGZ de Patiëntvertrouwenspersoon (PvP), in de 

Jeugdwet de vertrouwenspersoon en in de WMO is gemeente verantwoordelijk om de 

opvang van klachten per verordening te regelen.  

De voorwaarden en de kwaliteitscriteria voor de verschillende functies en benamingen 

zijn niet gelijk. Voor cliënten, die soms te maken hebben met meerdere wetten, zou 

het goed zijn als de invulling van de klachtopvang en het vertrouwenswerk wordt 

geharmoniseerd. Maar wel met de nadrukkelijke voorwaarde dat deze harmonisatie 

alleen plaats vindt indien dit leidt tot een versterking van de rechtspositie van cliënten. 

Randvoorwaarden zijn onder andere de vereiste van onafhankelijkheid en 

kwaliteitscriteria en kwaliteitswaarborgen voor professionals. 

 

8. Onafhankelijkheid en scholing klachtenfunctionaris (art 7.1) 

In de Wkkgz krijgt de klachtenfunctionaris veel gewicht en neemt een belangrijke 

positie in. Het is daarom voor burgers van groot belang dat de onafhankelijkheid van 

de klachtenfunctionaris goed wordt gewaarborgd. De reden waarom veel klagers op dit 

moment uiteindelijk vaak kiezen voor de klachtencommissie is dat ze aan de 

onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris twijfelen.  Een suggestie is dat de 

klachtenfunctionaris, net als de patiënten vertrouwenspersoon (PVP), niet in dienst is 

van een zorginstelling, maar bij een onafhankelijke organisatie. 

In artikel 7.1 zijn nu enige voorwaarden opgenomen waaraan de klachtenfunctionaris 

moet voldoen. Het zou goed zijn als de klachtenfunctionaris aan bepaalde opleidings- 

en ervaringseisen dient te voldoen. In de toelichting op pagina 22 wordt wel verwezen 

naar het profiel van de Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg 

(VKIG) maar er wordt hier geen enkele verplichting aan gesteld. In het belang van de 

kwaliteit van de klachtenfunctionaris zouden er extra eisen gesteld dienen te worden 

aan het profiel van deze functionaris. 

 

9. Niet verplichte meldingen (art. 8) 

Artikel 8 gaat over verplichte en ‘andere’ meldingen. Ten aanzien van de ‘andere 

meldingen’ verdient het misschien aanbeveling om dit niet-verplichte meldingen te 

noemen? Deze worden nader onderzocht wanneer ze voldoen aan de voorwaarden 

zoals genoemd in art 8.21 van de AMvB. Dit kan alleen als de burger akkoord gaat met 

nader onderzoek en het doorsturen van zijn melding aan de Inspectie (p.26 

toelichting). Is uitsluitend vermelding in de toelichting voldoende waarborg dat 

invulling gegeven wordt aan het toestemmingsvereiste van de burger?  

De melding wordt gedaan bij de Inspectie (zie art 8.16) en bij nader onderzoek wordt 

de melder gevraagd of zijn signaal gedeeld mag worden met de Inspectie. Tekstueel is 

steeds Inspectie opgenomen. In een aantal gevallen zal de melder terecht kunnen bij 

het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit levert nu mogelijk verwarring op. 
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10. Laaggeletterden en intellectueel zwakkere patiënten 

In de memorie van antwoord staat te lezen dat ook laaggeletterden en intellectueel 

zwakkeren baat moeten hebben bij de wet. Het klachtrecht dient ook voor hen 

laagdrempelig te zijn. Echter, het slechts schriftelijk of elektronisch in kunnen dienen 

van een klacht, werpt wel degelijk een drempel op.  Op pag. 37 van de mva staat te 

lezen dat de klachtfunctionaris de ruimte heeft om de klacht, of die nu mondeling, 

telefonisch of schriftelijk is ingediend, bespreekbaar te maken en op te lossen.  Het 

feit dat dit zo is, zou doorgevoerd moeten worden in de gehele AMvB. Bijna overal 

staat alleen schriftelijk of elektronisch.  

 

11. Goede zorg 

In de mva staat te lezen onder het kopje ‘Goede zorg’: Goede zorg wordt door het 

veld ingevuld met richtlijnen en standaarden. De standaarden concretiseren de term 

goede zorg. Op pag. 27 staat echter te lezen dat het niet zo zou moeten zijn dat men 

denkt in systemen en dat de cliënt daarna pas aan bod komt. In de mva staat dat de 

cliënt het vertrekpunt moet zijn bij het maken van regels en systemen. Wij zijn van 

mening dat goede zorg maar ten dele afhankelijk is van standaarden. De wensen van 

de cliënt moeten inderdaad het uitgangspunt zijn. Dit zou duidelijker naar voren 

moeten komen in de AMvB.   

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

mede namens  

Ieder(in) 

Consumentenbond  

Landelijk Platform GGz 

LSR  

Zorgbelang Nederland  

 
Wilna Wind 

Directeur-bestuurder patiëntenfederatie NPCF 

 


