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IN	DE	PRAKTIJK

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

(Wkkgz) die begin dit jaar is ingevoerd, stelt onder 

andere nieuwe regels aan de klachtenafhandeling 

voor cliënten. Zorgaanbieders hebben tot 1 januari 

2017 de tijd om hun klachtenafhandeling aan te 

passen en zich aan te sluiten bij een geschillen-

instantie. Mogelijk voldoet de huidige klachten-

regeling in uw organisatie al in grote mate aan de 

Wkkgz, maar het is een goed moment om hier 

kritisch naar te kijken. Welke adviesmogelijkheden 

heeft de cliëntenraad over wijzigingen in de klach-

tenregeling als gevolg van de nieuwe klachtwet?

Voor	het	einde	van	dit	jaar	moet	zij	rond	zijn:	een	laagdrempelige	klachtenafhan-
deling	voor	cliënten,	die	recht	doet	aan	de	klager	en	voor	de	zorgaanbieder	een	
waardevolle	bron	vormt	voor	kwaliteitsverbetering.		Voor	de	cliëntenraad	een	
goede	aanleiding	om	de	huidige	klachtenregeling	onder	de	loep	te	nemen.	
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Insteek	Wkkgz

Kortgezegd is de insteek van de Wkkgz, voor wat 

betreft het onderdeel klachten en geschillen, een 

laagdrempelige afhandeling van klachten. Cliënten 

– maar ook hun vertegenwoordigers of nabestaan-

den – kunnen met onvrede of een klacht op hun 

verzoek gratis worden bijgestaan door een func-

tionaris, bijvoorbeeld een klachtenfunctionaris of 

een cliëntvertrouwenspersoon. Deze kan de cliënt 

ondersteunen in het formuleren van een klacht en 

bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot 

een oplossing voor de klacht te komen. Zij kunnen 

bemiddelen en de cliënt adviseren over het indie-

nen van een klacht. Zorgaanbieders moeten een 

of meerdere personen voor deze functie aanstellen 

en zorgen dat deze functionaris op onafhankelijke 

wijze kan werken. 

Ook bij de Wkkgz blijft de cliëntenraad zwaarwe-

gend adviesbevoegdheid houden over zowel het 

klachtenreglement als over het aanstellen van 

personen die belast worden met de behande-

ling van klachten van cliënten. Let op: het ver-

zwaard advies geldt dus niet alleen voor de leden 

van de klachtencommissie, maar ook voor de 

klachtenbehandelaar(s) die de formele klachten-

behandeling uitvoeren. Helaas geldt dit nog steeds 

niet voor de functionaris die de informele klacht-

opvang uitvoert, zoals een klachtenfunctionaris of 

cliëntvertrouwenspersoon. 

Met de invoering van de Wkkgz is een klachten-

commissie niet langer verplicht. De Wkkgz legt de 

verantwoordelijkheid voor het behandelen van een 

klacht bij de raad van bestuur. Deze wordt geacht 

een besluit te nemen over een oplossing voor 

de klacht. De raad van bestuur kan het formele 

klachtonderzoek delegeren aan anderen, zolang 

deze persoon niet zelf betrokken is bij de klacht, en 

het niet de klachtenfunctionaris is die tot taak heeft 

om cliënten bij te staan. De zorgaanbieder kan er 

ook voor kiezen om de klachtencommissie te laten 

bestaan, en deze te belasten met het klachton-

derzoek. De nieuwe wet geeft organisaties ook de 

mogelijkheid te kiezen voor een klachtenbehande-

laar in plaats van een commissie of een auditgroep.  

Geschilleninstanties	

In de klachtenregeling neemt de zorgaanbieder 

verder op bij welke, door de minister erkende, ge-

schilleninstantie de organisatie zich aansluit. Wan-

neer een cliënt niet tevreden is met de afhandeling 

van de klacht door de zorgaanbieder, kan de cliënt 

naar deze geschilleninstantie. De geschilleninstan-

tie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan 

moeten houden. De instantie kan ook een schade-

vergoeding opleggen.

Deze geschilleninstanties zijn er nog niet. Het 

LSR is samen met andere cliëntenorganisaties 

in gesprek met zorgaanbieders over de inrichting 

van de nieuwe geschilleninstanties waarin een 

programma van eisen is opgesteld. De komende 

weken gaan alle betrokken partijen in overleg over 

de daadwerkelijke oprichting van geschilleninstan-

ties. De cliëntenorganisaties zullen er op toezien 

dat het programma van eisen hierbij als basis wordt 

gebruikt. Cliëntenorganisaties zullen hierop toetsen 

en daarbij het principe van ‘pas toe of leg uit’ 

hanteren. Dat betekent dat zorgaanbieders alleen 

kunnen afwijken van het programma van eisen als 

dat redelijk is en voldoende wordt onderbouwd.

Betrokkenheid	cliëntenraad

Door vroegtijdig in gesprek te gaan met de raad 

van bestuur en te adviseren over voorgestelde wij-

zigingen in de klachtenregeling, kan een cliënten-

raad bijdragen aan een effectieve klachtenregeling 

vanuit cliëntenperspectief. Vraag ten eerste aan de 



	

raad van bestuur hoe de huidige klachtenafhande-

ling is geregeld en in hoeverre deze voldoet aan de 

nieuwe wetgeving. Vraag informatie en bespreek 

welke ideeën de zorgaanbieder heeft ten aanzien 

van een nieuwe klachtenafhandeling. Inventariseer 

welke mogelijkheden er zijn en bekijk voorbeelden 

van andere organisaties. Vorm een eigen beeld 

en formuleer vanuit het perspectief van cliënten 

uitgangspunten voor de regeling voor klachten-

afhandeling. Denk actief mee en breng tenslotte 

zwaarwegend advies uit over de wijzigingen die de 

raad van bestuur als voorgenomen besluit aan de 

cliëntenraad voorlegt. Blijf na de invoering van de 

klachtenafhandeling betrokken bij een evaluatie. 

Volg hoe de ervaringen met de nieuwe regeling 

zijn. Enkele onderwerpen om in dit proces van 

meedenken en adviseren op te nemen:

• Voorziet de regeling volgens de cliëntenraad 

voldoende in een laagdrempelige afhandeling 

van onvrede en klachten? Staat in de regeling 

duidelijk aangegeven waar cliënten terecht kun-

nen met hun onvrede en klachten? 

• Hoe informeert de organisatie de patiënten en 

bezoekers over de (wijzigingen in) de regeling? 

• Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van 

de klachtenfunctionaris(sen) en de formele klach-

tenbehandelaar? Wordt bijvoorbeeld rekening 

gehouden met patiënten die laaggeletterd zijn? 

Hebben cliënten keuze door wie zij zich willen 

laten bijstaan? Zijn er meerdere klachtenfunctio-

narissen binnen de organisatie? 

• Als er al een klachtenfunctionaris werkzaam is in 

de organisatie, komen functie en werkwijze dan 

overeen met de Wkkgz? De klachtenfunctionaris 

die cliënten met advies kan bijstaan, kan niet 

degene zijn die de klacht inhoudelijk onderzoekt 

en behandelt. 

• Bij welke geschillencommissie sluit de organi-

satie zich aan; en hoe worden zaken als profes-

sionaliteit en onafhankelijkheid voor de leden van 

de geschilleninstantie gegarandeerd?

• Hoe vindt de registratie plaats binnen de nieuwe 

wijze van klachtenafhandeling? Ontvangt de  

cliëntenraad hiervan jaarlijks een geanonimi-

seerd overzicht? Wat kan de raad van bestuur 

aangeven over de mate waarin de klachten- 

afhandeling heeft bijgedragen aan verbetering 

van de zorg?   

De klachtenbehandeling is een belangrijk onder-

werp voor cliënten en de kwaliteit van zorg. Dus 

zorg dat de cliëntenraad betrokken is en adviseert. 

Doe dit zodat er op 1 januari 2017 een laagdrem-

pelige en toegankelijke regeling is conform de 

nieuwe wet voor klachtenafhandeling van cliënten.

Het LSR kan op verzoek van de cliëntenraad meelezen of advies geven over de aangepaste 

klachtenregeling. U kunt hiervoor contact opnemen met de helpdesk van het LSR via 030 - 299 00 04 

of helpdesk@hetlsr.nl.

Bespreek welke ideeën de zorgaanbieder heeft 
over een nieuwe klachtenafhandeling


