
De plannen voor de wettelijke regeling van me-

dezeggenschap in de zorg zijn de laatste jaren 

nogal eens gewijzigd. Hoe zit het nu precies?

‘Het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg zou de 

Wmcz vervangen. Het wetsvoorstel is tot twee 

maal toe demissionair verklaard door de val van 

een kabinet. Begin dit jaar besloten minister Schip-

pers en staatssecretaris van Rijn van VWS het 

wetsvoorstel op te knippen in vijf afzonderlijke wet-

ten. Wetgeving rondom goed bestuur is gebundeld 

met medezeggenschap.’

Het nieuwe wetsvoorstel is een flinke uitholling 

van medezeggenschap in de curatieve sector. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingsvoorstellen 

en waarom?

‘In het nieuwe wetsvoorstel is net als onder de 

Wmcz iedere zorginstelling verplicht om medezeg-

genschap te organiseren. De verandering zit 

hem in de curatieve zorg waar vorm en bevoegd-

heden worden vrijgelaten. Omdat cliënten kort van 

zorg gebruik maken is een cliëntenraad met wette-

lijke bevoegdheden niet relevant, vindt de minister. 

Haar argumentatie getuigt van kortzichtigheid. 

In een ziekenhuis is een bevoegde cliëntenraad 

even zo hard nodig als in de langdurige zorg. 

Patiënten die ergens kort verblijven hebben in de 

regel minder individuele inspraakmomenten dan 

cliënten in de langdurige zorg. Dit maakt wettelijke 

inspraak via een cliëntenraad in de kortdurende 

zorg juist extra belangrijk. Overigens is zieken-

huiszorg niet per definitie kortdurend. Een grote 

groep patiënten krijgt soms jarenlang poliklinische 

behandeling. En ook in revalidatiecentra verblijven 

mensen vaak langdurig.’ 

Hoe staat de cliëntenraad er eigenlijk voor in 

de geschiedenis van medezeggenschap in de 

zorg?

‘Nadat de Wet medezeggenschap cliënten zorgin-

stellingen (Wmcz) in 1996 van kracht werd, zijn 

overal in de zorg cliëntenraden opgericht. Ook in 

de curatieve zorg. Sommige bestuurders moes-

ten wennen aan het idee, maar principieel verzet 

tegen cliëntenraden is er eigenlijk nauwelijks meer. 

Overal vindt men bestuurders van ziekenhuizen 

en revalidatie-instellingen die hun cliëntenraad 

waarderen. Hun cliëntenraden geven stevig on-

derbouwde adviezen. De wettelijke verplichting is 

daarbij zeker van doorslaggevend belang geweest. 

De Wmcz verplicht de bestuurder niet alleen een  

cliëntenraad in te stellen, maar die ook toe te 

rusten voor zijn adviserende taak. De cliëntenraad 

heeft daarmee, net als de ondernemingsraad en de 

raad van toezicht een wettelijke en formeel erkende 

positie verworven. En zo hoort het ook. Waarom 

zou het voor patiënten opeens anders moeten 

zijn?’ 

Wat betekent een wettelijk bevoegde cliënten-

raad inhoudelijk voor zorginstellingen en voor 

cliëntenraden zelf?

‘Het organiseren van collectieve inspraak in de vorm 

van cliëntenmedezeggenschap is een belangrijk 
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 Cliëntenraad mét wettelijke bevoegdheden óók
  door Heleen van Veen

Het wil maar niet vlotten met de wetgeving over medezeggenschap in de zorg. 

Zou eerst de Wmcz opgaan in de Wet cliëntenrechten zorg, drie kabinetten later 

moet de wet Goed bestuur in de zorg de medezeggenschap gaan regelen. In het 

huidige wetsvoorstel verliest de cliëntenraad in de curatieve sector zijn wettelijke 

bevoegdheden. Een flinke aderlating, waar het LSR fel op tegen is. Een gesprek 

hierover met Jasper Boele, directeur LSR.
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óók in de curatieve zorg 

ontwikkelingsproces voor organisaties, profes-

sionals en patiënten. Voor de zorgaanbieder 

is de cliëntenraad een vaste representatieve 

groep waarmee hij ieder moment in contact kan 

treden. Een mogelijkheid om als het ware in een 

continue dialoog te staan met de stem van de 

cliënt. En dan juist in een tijd waarin de overheid  

de rol van de patiënt wil versterken, haalt men 

bevoegdheden weg. Als argument wordt dan 

gebruikt dat er zoveel andere manieren zijn om 

ervaringen en wensen van patiënten in kaart 

te brengen. Die zijn echter vaak individueel 

gericht. Aanvullend is dat natuurlijk prima en 

zeker ook belangrijk. Maar een cliëntenraad 

pakt tevens onderwerpen op die het individuele 

ervaringsniveau van patiënten overstijgen, zoals 

het aannamebeleid van een zorginstelling of 

trajecten rondom nieuwbouw en verbouw. Deze 

onderwerpen vergen een zorgvuldige advisering 

door een goed geïnformeerde vertegenwoordi-

ging van patiënten. En dan is er nog een ander 

belangrijk recht dat nu wettelijk is toebedeeld 

aan de cliëntenraad: het enquêterecht. Het geeft 

de cliëntenraad het recht om naar de Onderne-

mingskamer te gaan indien er een vermoeden 

is van wanbeleid. Een informeel medezeggen-

schapsorgaan kan onmogelijk worden toegerust 

met zo’n zwaar middel.’ 

Wat is het belangrijkste gevolg wanneer 

wettelijke bevoegdheden wegvallen?

‘De wettelijke bevoegdheden zorgen ervoor dat 

er een adviesrecht en een verzwaard advies-

recht is. Valt dit weg, dan zouden bestuurders 

gemakkelijk in de verleiding kunnen komen 

een geringe prioriteit te geven aan de collec-

tieve medezeggenschap. De deskundigheid 

en betrokkenheid die is opgebouwd valt dan 

weg. Dat is een risico voor de continuïteit van 

de medezeggenschap van patiënten. Zonder 

bevoegdheden dreigt medezeggenschap een 

wassen neus te worden. Ook de timing is 

bijzonder slecht. Juist in een tijd waar zoveel 

veranderingen worden doorgevoerd in de zorg, 

is het van extra belang om de collectieve stem 

van de patiënt formeel te hebben verankerd.’ 

Wat gaat er nu verder gebeuren?

‘Het wetsvoorstel wordt nu uitgewerkt. De wet 

zou per 1 januari 2015 in werking moeten tre-

den. In het voorjaar van 2014 zal het wetsvoor-

stel naar de Tweede Kamer gaan. Het LSR zal 

tot die tijd stevig lobbyen in Den Haag voor een 

wettelijke verankering van de cliëntenraad in de 

curatieve sector óók in de nieuwe wet.’

Meer achtergrond- en actuele informatie vindt u 

op www.hetlsr.nl/themas
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