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WETGEVING

We hebben er lang op moeten wachten, maar nu 

is zij er dan toch. De Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg (Wkkgz), vervangt voor een deel de 

sterk verouderde Wet klachtrecht cliënten zorg-

sector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen, 

maar bevat ook noodzakelijke en gewenste nieuwe 

bepalingen en verplichtingen. De Wkkgz is een 

kaderwet, die een aantal verplichtingen beschrijft 

maar ruimte biedt voor nadere uitwerking. De wet 

regelt twee belangrijke onderwerpen: kwaliteit 

en klachtrecht en geldt voor alle zorgaanbieders, 

zowel zorginstellingen als zelfstandige beroeps- 

beoefenaren. Per 1 januari van dit jaar is de wet 

ingegaan; voor een aantal bepalingen, met name 

op het gebied van het klachtrecht, geldt een over-

gangsjaar. De belangrijkste verplichtingen uit de 

wet vindt u hieronder.

Zorgen voor kwaliteit medewerkers 

Zorgaanbieders moeten vanaf volgend jaar met 

alle zorgverleners die voor hen werken een schrif-

telijke overeenkomst hebben. Voor medewerkers 

in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst. In 

de overeenkomst staan normen waaraan de zorg-

verlener moet voldoen, waardoor de zorgaanbieder 

kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en een 

goede afhandeling van klachten. Bij nieuwe mede-

werkers moet de zorgaanbieder de antecedenten 

nagaan. Instellingen hebben een vergewisplicht. 

Het kan gaan om zorginhoudelijke en communica-

tieve aspecten, maar ook om andere voorvallen 

die iemand ongeschikt maken. Bij een sollicitatie-

procedure kan de werkgever bijvoorbeeld navraag 

doen bij het BIG-register, voormalig werkgevers of 

de inspectie. Instellingen die Wlz-zorg aanbieden 

en intramurale GGz-instellingen moeten vanaf nu 

van alle medewerkers die in dienst treden en in 

contact komen met cliënten een Verklaring Omtrent 

het Gedrag (VOG) hebben. Bij indiensttreding mag 

de VOG-verklaring niet ouder zijn dan drie maan-

den. Solistisch werkzame zorgverleners die Wlz-

zorg verlenen moeten elke drie jaar een nieuwe 

VOG aanvragen.

Informatie aan patiënten

Conform de tijdsgeest van keuzevrijheid, heeft de 

cliënt recht op informatie over de kwaliteit van de 

zorgverlening wanneer hij daarom vraagt. Hij heeft 

dat recht om tussen verschillende zorgaanbieders 

te kunnen kiezen. Dat betekent dat de zorgaan-

bieder op verzoek van de cliënt informatie moet 

verstrekken over de zorg die hij kan verlenen, de 

kwaliteit daarvan, wat daarvoor zijn tarief is en wat 

de ervaringen van andere cliënten zijn. Het omvat 

ook informeren over de werkzaamheid van de 

behandeling.

Is er een fout gemaakt tijdens een operatie of is 

iets niet goed gegaan in de verleende zorg, dan 

heeft de cliënt vanaf nu recht op goede informa-

tie. De zorgaanbieder moet zulke incidenten met 

de cliënt bespreken en dit in het cliëntendossier 

opnemen. Met een incident wordt bedoeld een 

niet-beoogde gebeurtenis in de zorg met schade-

lijke gevolgen voor de cliënt. In het dossier noteert 

de behandelaar informatie over aard, toedracht en 

tijdstip van een incident en de namen van de bij het 

incident betrokken zorgverleners. Na overlijden  

van een cliënt geldt een informatieverplichting aan 

vertegenwoordigers en nabestaanden. 

Goede zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en op de reële 
behoefte van de patiënt is afgestemd. Dat beoogt de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg, die dit jaar in werking is getreden. De nieuwe wet in vogelvlucht. 



Veilig melden 

Een interne procedure ‘Veilig Incident Melden’(VIM) 

voor het omgaan met signalen over incidenten of 

incidenten zelf, wordt voor alle zorgaanbieders 

verplicht. De cliëntenraad heeft hierover verzwaard 

adviesrecht. De gegevens in een VIM-systeem, 

bijvoorbeeld over de diepere oorzaken van een (bij-

na) incident, zijn niet openbaar. Deze mogen niet 

worden opgevraagd door de inspectie of worden 

gebruikt in civiele, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke 

procedures. Ook cliënten hebben hier geen inzage 

in. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag het 

OM gegevens opvragen. Zorgaanbieders moeten 

uiterlijk per 1 juli 2016 een interne werkwijze heb-

ben die regelt dat medewerkers onzorgvuldigheden 

en incidenten in de zorgverlening veilig kunnen 

melden. Het doel is dat professionals bevindingen 

met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de 

zorg verbeteren.

Melding inspectie vergroot

Belangrijk is ook dat de meldplicht naar de inspec-

tie is vergroot. Calamiteiten en seksueel misbruik 

moesten zorgaanbieders al melden bij de inspectie, 

maar met de nieuwe wet geldt dat voor alle geweld 

in de zorgrelatie. Naast melding van seksueel 

misbruik en calamiteiten, hebben zorgaanbieders 

de verplichting om alle vormen van geweld in de 

zorgrelatie en ontslag wegens ernstig disfunctione-

ren te melden. Dus voor alle vormen van geweld 

jegens een cliënt, door iemand werkzaam voor de 

instelling, maar ook door een medecliënt.

Als een zorgverlener wegens ernstig disfunctione-

ren niet meer in de instelling werkzaam mag zijn, 

moet de zorgaanbieder dit melden bij de inspectie. 

Dat moet ook als een zorgverlener zelf opstapt 

omdat hij niet (meer) aan de eisen voldoet. De 

inspectie nodigt de zorgverlener naar aanleiding 



van een melding uit en bekijkt of en zo ja welke 

maatregelen moeten worden getroffen. Als de 

melding volgens de inspectie terecht is gedaan, 

bewaart zij het rapport daarover vijf jaar. Als een 

potentiele nieuwe werkgever in die periode bij de 

inspectie een informatieverzoek doet, wordt het 

ontslag wegens disfunctioneren gemeld. 

Klachten en geschillen in de nieuwe wet

Klachtafhandeling moet meer gericht zijn op bemid-

deling, zo beoogt de nieuwe wet. Uit de praktijk 

blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de 

zorgverlener positief werkt. Een klachtenfunctio-

naris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. 

Zorgaanbieders zijn daarom verplicht minimaal 

één geschikt persoon aan te wijzen die een klager 

gratis adviseert en ondersteunt. Deze klachten- 

functionaris moet onafhankelijk zijn. 

De zorgaanbieder treft schriftelijk een regeling voor 

de laagdrempelige opvang en afhandeling van 

klachten. Dat kan via de klachtencommissie, maar 

ook via een andere regeling die voldoet aan de 

wet. De klachtenregeling moet er zorg voor dragen 

dat een klacht - die nu ook kan worden ingediend 

door verwanten of nabestaanden - zorgvuldig 

wordt onderzocht, waarbij voor beide partijen een 

bevredigende oplossing wordt nagestreefd. Zorg-

aanbieders moeten binnen zes weken een oordeel 

geven over een klacht. Dit mag verlengd worden 

met maximaal vier weken. Hiervan moet de klager 

schriftelijk op de hoogte worden gebracht. 

Per 1 januari 2017 moeten zorgaanbieders zorgen 

dat hun klachtenregeling voldoet aan de nieuwe 

wet. Een goed moment om te kijken of de huidige 

regeling voldoet en klachten en incidenten voldoen-

de worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg 

te verbeteren. De zorgaanbieder stelt de regeling 

vast in overeenstemming met een representatief te 

achten organisatie van cliënten, zo stelt de Wkkgz. 

In de meeste gevallen is dat de cliëntenraad. Zorg-

aanbieders moeten dus dit jaar actief aan de slag 

met een passende klachtenregeling. De cliënten-

raad heeft verzwaard adviesrecht over wijzigingen 

in de klachtenregeling.

Onafhankelijke geschilleninstantie

Leidt de klachtafhandeling niet tot een oplossing, 

dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. 

Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alter-

natief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die 

doet een uitspraak waar beide partijen zich aan 

moeten houden. De geschilleninstantie kan ook 

een schadevergoeding van maximaal 25.000 euro 

toekennen. 

De zorgsector is het komende half jaar druk bezig 

met het inrichten van geschilleninstanties. Het LSR 

is samen met andere cliëntenorganisaties en bran-

ches van zorgaanbieders in overleg over de oprich-

ting van geschilleninstanties. Zodra deze gereed 

zijn kunnen zorginstellingen zich gaan aansluiten. 

Een goed moment dan weer voor de cliëntenraad 

om zijn invloed aan te wenden. 

Meer informatie of advies over hoe u als cliëntenraad kunt omgaan met de veranderingen? 

Neem contact op met helpdesk@hetlsr.nl of 030 299 00 04.


