
10     Samenspraak

De nieuwe klachtwet 
door Annemarie van Dijk

Zorg moet goed zijn. Daarom is er sinds dit jaar een nieuwe wet. 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet vervangt 

oude wetten en regelt kwaliteit en klachtrecht. Belangrijk is dat 

zorginstellingen hun klachtenregeling moeten aanpassen. 

De cliëntenraad kan hierover adviseren.

WET

Cliënten zijn niet altijd tevreden over 

de behandeling van hun klacht. 

De procedure duurt soms lang en is 

ingewikkeld. Hoogste tijd dus voor 

een laagdrempelige en makkelijk 

toegankelijke regeling.

Wat regelt de nieuwe klachtwet?

Een instelling moet een 

(onafhankelijke) klachtenfunctionaris 

in dienst hebben. Deze kan de cliënt 

advies geven of bemiddelen bij een 

klacht. Bijvoorbeeld door in gesprek te 

gaan met de cliënt en de medewerker.

De instelling moet een keus maken 

tussen een klachtencommissie voor 

officiële klachten. Of iemand anders 

die onderzoek doet, bijvoorbeeld een 

klachtenbehandelaar. De regeling 

moet het makkelijk maken om een 

klacht in te dienen. Ook familie van 

cliënten kunnen een klacht indienen.  

Het kan zijn dat de cliënt, na de 

klachtenafhandeling in de instelling, 

nog niet tevreden is. Dan kan de 

cliënt naar een onafhankelijke 

geschilleninstantie. Dat is een 

commissie die gaat over verschillen 

van mening over de klacht. Deze 

commissie doet een uitspraak waar 

beide partijen zich aan moeten 

houden. Die geschilleninstanties 

zijn er nog niet. Het LSR overlegt 

nu samen met andere 

cliëntenorganisaties over de 

geschilleninstanties.

Wat kan de cliëntenraad doen?

De wet is dit jaar ingegaan. 

Zorginstellingen moeten de 

klachtenregeling aanpassen voor 

1 januari 2017. De cliëntenraad 

heeft verzwaard adviesrecht over 

veranderingen in de klachtenregeling. 

En over de mensen die klachten 

behandelen, een 

klachtencommissie of een 

klachtenbehandelaar. Een goed 

moment voor de cliëntenraad om dit 
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met de bestuurder te bespreken. 

Zo kan de cliëntenraad de 

klachtenregeling die er nu is bekijken. 

Wat staat daar in? En klop het 

allemaal nog met de nieuwe wet? 

De cliëntenraad kan zelf alvast 

nadenken over hoe de instelling met 

klachten van cliënten om zou moeten 

gaan. Wat vindt de raad belangrijk 

voor zo’n regeling? Dat kan 

bijvoorbeeld zijn: 

• De regeling moet laagdrempelig zijn 

en makkelijk toegankelijk.

• De regeling moet voor iedereen  

duidelijk zijn.

• De regeling moet goed bekend  

worden gemaakt bij iedereen  

(cliënten, familieleden,  

medewerkers) 

• De klachtenfunctionaris moet  

makkelijk te bereiken zijn.  

• De klachtenfunctionaris moet  

deskundig en professioneel zijn.

• De raad wil na een jaar bekijken of 

de regeling goed werkt.

Daarnaast kan de raad ook nog  

vragen stellen aan de bestuurder. 

Bijvoorbeeld:

• Bij welke geschillencommissie gaan 

wij ons aansluiten?

• Op welke manier gaan we de  

klachten registreren?

• En krijgt de cliëntenraad daar ook 

een verslag van?

Van een goede klachtenregeling moet 

de zorg beter worden. Belangrijk dus 

dat de cliëntenraad hierbij wordt 

betrokken. Heeft u hierbij hulp 

nodig? Neem contact op met 

helpdesk@hetlsr.nl of 030-299 00 04.


