
Zorginstellingen krijgen naar verwachting per 1 juli 2015 te maken met de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet regelt onder andere het 

klachtrecht in de zorg en is daarmee de vervanger van de huidige Wkcz (Wet 

klachtrecht cliënten zorgsector). Wat verandert er in het klachtrecht en waar 

moet u als cliëntenraad rekening mee houden na invoering van deze wet?

 Veranderingen in het klachtrecht   
 door Kaat Vink en Harmke van den Akker

WETGEVING
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Vorig jaar nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel 

al aan met 1 juli 2014 als beoogde ingangsdatum. 

Die datum is te optimistisch gebleken. Evenals 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en 

brancheorganisaties, vindt ook de Eerste Kamer de 

wet niet concreet genoeg. Invoering van de wet laat 

dus nog even op zich wachten. Dat neemt niet weg 

dat het goed is om u als cliëntenraad op de hoogte 

te stellen van de veranderingen die komen gaan. 

Historie

Een stukje historie. De huidige Wet klachtrecht 

cliënten zorgsector (Wkcz), omschrijft het recht 

van patiënten om een klacht in te dienen bij een 

instelling die zorg verleent. De wet is in 1995 vast-

gesteld. Al in 2006 gaf de Staat van de Gezond-

heidszorg aan dat de rechtspositie van de klager 

slecht was. Sindsdien wachten cliënten op verbete-

ring van hun rechtspositie. Het is momenteel voor 

cliënten onduidelijk wat zij van een zorgaanbieder 

mogen verwachten, waar ze een klacht kunnen 

indienen en hoe deze wordt afgehandeld. Verder 

biedt de huidige klachtbehandeling geen oplossing 

voor het door de cliënt ervaren probleem en er is 

geen laagdrempelig en bindend besluit bij geschil-

len in de zorg.

Het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschil-

len zorg (Wkkgz) moet de Wkcz en de Kwaliteits-

wet zorginstellingen vervangen. Het wetsvoorstel 

is de voortzetting van het eerdere wetsvoorstel 

Wet cliëntenrechten zorg, dat een aantal wetten 

zou bundelen tot één wet. Minister Schippers en 

staatssecretaris van Rijn hebben in februari 2013 

aangegeven deze wet op te knippen in vier delen. 

De Wkkgz is het eerste deel.

Wat is het doel van de Wkkgz?

De nieuwe wet moet een laagdrempelige en ef-

fectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders gaan 

opleveren. Het melden van een incident moet 

‘veiliger’ zijn. Dat wil zeggen dat een melding niet 

mag worden gebruikt om maatregelen te nemen 

tegen de melder of tegen andere betrokkenen bij 

het incident. De wet bevat een definitie van goede 

zorg die aansluit op de ontwikkelingen in de zorg 

van de laatste jaren. Kwaliteitsaspecten als veilig-

heid van zorg en bejegening maken deel uit van 

deze definitie van goede zorg, zodat alle betrokke-

nen weten waar de kwaliteit van de zorg aan moet 

voldoen. Waar nodig kunnen zorgaanbieders ge-

dwongen worden meer aandacht te besteden aan 

de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. En tot 

slot beoogt de wet te zorgen voor een uitgebreidere 

meldplicht bij de IGZ zodat deze disfunctionerende 

hulpverleners beter kan volgen.

Wat er verandert er in de nieuwe wet?

In de nieuwe wet is de klachtencommissie in de 

huidige vorm niet langer verplicht. Organisaties 

moeten een klachtenregeling opstellen waarin 

staat omschreven hoe ze hun klachten afhande-

len. Daarbij moeten ze voldoen aan een aantal 

wettelijke vereisten, zoals dat binnen zes weken 

een oordeel over de klacht wordt gevormd, dat de 

zorginstelling laat weten welke maatregelen ze 

treft om de klacht af te handelen en binnen welke 



Procedurele eisen

• Afstemmen klachtenregeling met de cliën-

tenraad.

• Geen afhandeling (grote/complexe) schade-

claims in klachtenprocedure.

• Cliënten wijzen op bestaan klachtenregeling 

en functionaris.

• Klager op de hoogte houden van voortgang.
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termijn deze maatregelen gerealiseerd zijn. Dat 

kan via een klachtencommissie zijn, maar ook 

door een andere regeling. Nieuw is ook de wet-

telijke verankering van een functionaris voor de 

klachtopvang zoals een klachtenfunctionaris of een 

vertrouwenspersoon. In de wet wordt gesteld dat 

de zorginstelling een of meer personen aanwijst 

die de klager gratis van advies voorziet, eventueel 

bemiddelt en bijstaat. De zorgaanbieder waarborgt 

de onafhankelijkheid en de bereikbaarheid. In alle 

sectoren wordt bemiddeling door een dergelijke 

functionaris verplicht.

In de nieuwe wet zijn naast procedurele eisen ook 

kwaliteitseisen opgenomen. En organisaties zijn 

verplicht zich aan te sluiten bij een geschillenin-

stantie. Deze is bevoegd tot het doen van bindende 

uitspraken en het opleggen van schadeclaims. 

Wanneer een cliënt het niet eens is met het oor-

deel van de organisatie kan hij in beroep gaan bij 

de geschilleninstantie.



Meer informatie over de stand van zaken van 

de Wkkgz en de wettekst zie www.hetlsr.nl/

themas.Voor advies kunt u als lid contact op-

nemen met de helpdesk van het LSR. 
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Kwaliteitseisen 

• Effectief: klachten in vroege fase actief op-

sporen en afhandelen.

• Laagdrempelig: geen onnodige procedurele 

eisen.

• Bevredigende oplossing: geen afwijzing 

klacht op louter formele gronden (voorkómen 

gang naar rechter of geschilleninstantie).

• Zorgvuldig onderzoek waarborgen: bijvoor-

beeld onderscheid maken naar ernst/spoed-

eisendheid klacht.

• Afstemming klachtenregeling op aard van de 

zorg en doelgroep van de instelling.

Wie kan klagen en waarover?

De cliënt, een nabestaande of een vertegenwoor-

diger van de cliënt kan klagen. En de persoon 

die door de zorgaanbieder wordt geweigerd als 

vertegenwoordiger kan daarover klagen. In de 

praktijk verandert er eigenlijk niet zoveel: cliënten 

klagen over zowel medisch-inhoudelijke zaken als 

bejegening door arts of hulpverlener en procedure-

le zaken binnen een  instelling. Waarover men kan 

klagen (gedragingen, het nalaten van zaken en het 

nemen van besluiten) wordt in de wet omschreven. 

De klachtgerechtigde kan een geschil voorleggen 

wanneer gehandeld is in strijd met het klachtrecht, 

als de klachtenprocedure niet naar tevredenheid is 

doorlopen en wanneer indiening van de klacht bij 

de zorgaanbieder in redelijkheid niet verwacht kan 

worden, bijvoorbeeld bij seksueel grensoverschrij-

dend gedrag van een hulpverlener. 

Verder kan een stichting of vereniging klagen wan-

neer een statutair belang in het geding is.

Wat verandert er met betrekking tot de 

cliëntenraad?

Een cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht 

over de klachtenregeling en kan adviseren over de 

profielschets van een functionaris voor de opvang 

van klachten. De klachtenregeling moet op maat 

toegesneden worden op de zorginstelling en diens 

cliëntenraad moet inbreng hebben bij de totstand-

koming van de regeling. De geschilleninstantie 

moet worden ingesteld door één of meer represen-

tatief te achten cliëntenorganisaties en door één 

of meer representatief te achten organisaties van 

zorgaanbieders. Ziekenhuizen in één regio zouden 

bijvoorbeeld, in samenspraak met hun cliëntenra-

den, samen een geschilleninstantie op kunnen rich-

ten. In het wetsvoorstel is niet duidelijk omschreven 

wie controleert of maatregelen gerealiseerd zijn. 

Misschien dat de cliëntenraad daar een rol in kan 

vervullen.

In het wetsvoorstel dat nu bij de Eerste Kamer ligt 

wordt het klachtrecht voor de cliënt beter ingericht. 

En het biedt voorwaarden om de kwaliteit van de 

geleverde zorg te verbeteren. Dat is winst.

De cliëntenraad heeft inbreng bij de  

totstandkoming van de klachtregeling


