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lQ healthcare  

Scientific lnstitute for Quality of Healthcare 

Instituut Het Scientific lnst¡tute for Quality of Healthcare (lQ healthcare) is een wetenschappelijk centrum voor 

onderzoek, onderwijs en ondersteuning van kwaliteit, veiligheid, innovatie en ethische aspecten van de 

gezondheidszorg. ln de afgelopen jaren is een groot wetenschappelijk programma opgebouwd en 

uitgevoerd, met onderzoek op het terrein van ondermeer kwaliteitsrichtlijnen, transparantie, 

implementatie van innovatie, inbreng van patiënten in de zorg, veiligheid, ketenzorg en professionele 

ontwikkeling. Ruim 70 promovendi werken aan een proefschrift; zij ontwikkelen belangrijke methoden en 

instrumenten voor toetsing en verbetering van kwaliteit. lQ healthcare is de laatste jaren uitgegroeid tot 

een van de grootste wetenschappelijke centra in Europa op het gebied van kwaliteit, veiligheid en 

innovatie van de gezondheidszorg. 

Missie Verbeteren van de kwaliteit en de waarde van de gezondheidszorg voor patiënten, door middel van 

onderzoek, onderwijs en beleidsondersteuning. 

Visie lQ healthcare vindt dat de kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg verbeterd kan worden als de 

toegevoegde waarde (value) van gezondheidszorg voor alle betrokkenen beter zichtbaar wordt gemaakt, 

de zorg met geringe baten achterwege wordt gelaten (de- implementatie) en zorginnovaties - alsmede 

evidence based interventies vakkundig worden geïmplementeerd en geëvalueerd. De wetenschappelijke 

aanpak van lQ healthcare richt zich radicaal op waardebepaling en -vermeerdering van gezondheidszorg 

(value driven healthcare) voor patiënt, zorgverlener, verzekeraar en overheid, waardoor onnodige kosten 

afnemen en de houdbaarheid van de gezondheidszorg op systeemniveau verbetert. Waardebepaling 

hierbij vindt plaats vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven (medisch, economische, 

sociologisch, ethisch etc.) en vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Hiertoe zullen:  

1. Verschillen in (onnodige) kosten en kwaliteit van zorg beter zichtbaar moeten worden gemaakt  

2. Resultaten van gezondheidszorg of uitkomsten van zorg systematisch gemeten en geanalyseerd 

moeten worden  

3. Good practices en zorginnovaties vakkundig worden geïmplementeerd 

Expertise  Gezondheidszorgonderzoek  

 lmplementatieonderzoek  

 Betaalbaarheid en doelmatigheid  

 Kwaliteit van zorg voor infectie- en ontstekingsziekten  

 lntegrale zorg voor kwetsbare ouderen  

 Paramedisch zorg  

 Medische ethiek  

 Verplegingswetenschap  

 Patiënt empowerment  

 Veiligheid  

 Transparantie kwaliteit van zorg  

 Toegepast onderzoek 

Contact lQ healthcare  

Radboudumc  

Huispost 114  

Postbus 9101  

6500 HB Nijmegen 

W www.iqhealthcare.nl  

T 024 36 15 305  

F O24 35 40 166  

E info@iq.umcn.nl  

Bezoekadres: Geert Grooteplein 21 Nijmegen 
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Samenvatting  

 

Het doel van dit onderzoek was het beschrijven van de manier waarop Raden van Bestuur en 

Cliëntenraden interacteren bij het vormgeven van patiëntveiligheidsbeleid. Daarnaast worden er 

handvatten geboden aan de Raden van Bestuur en Cliëntraden voor het realiseren van een actieve 

en constructieve inbreng van de Cliëntenraad en is hiervoor een co-training ontwikkeld. 

Met behulp van het analyseren van vragenlijsten, vergaderverslagen en interviews is zowel de Raad 

van Bestuur als de Cliëntenraad in dit onderzoek geïncludeerd. 

 

Resultaten 

Uit dit project blijkt dat de rol van de Cliëntenraad nog lang niet overal optimaal wordt opgepakt. 

Raden van Bestuur en Cliëntenraden zijn weliswaar over het algemeen tevreden over de 

samenwerking, maar slechts 1/5 tot 1/3 van de instellingen voldoet aan de kenmerken van een best 

practice, met de belangrijke kenmerken: dialoog, proactieve houding Cliëntenraad, lerend karakter, 

betrokkenheid Cliëntenraad bij de ontwikkeling van het patiëntveiligheidsbeleid,  invloed van de 

Cliëntenraad op het patiëntveiligheidsbeleid en definiëring van de reikwijdte van patiëntveiligheid. 

Dit onderzoek laat zien dat cliëntenraden de Raden van Bestuur adviseren over patiëntveiligheid. ln 

slechts 16 instellingen (28%) werd de samenwerking tussen Raden van Bestuur en Cliëntenraad als 

best practice geclassificeerd. Dat wil niet zeggen dat de rol van de Cliëntenraad op het gebied van 

patiëntveiligheid optimaal wordt ingevuld. Tijdens de co-training met een drietal best practice 

organisaties bleek dat de gelegenheid om te discussiëren over patiëntveiligheid de dialoog over dit 

onderwerp op een hoger plan kon tillen. Dit kan een eerste aanzet zijn om de rol van de Cliëntenraad 

te optimaliseren. 

Uit dit onderzoek blijkt ook dat Raden van Bestuur en Cliëntenraad vaak verschillende verwachtingen 

en visies hebben. Om de Cliëntenraad optimaal te positioneren en daarnaast de samenwerking 

tussen Raden van Bestuur en Cliëntenraad te verbeteren wordt aanbevolen hier in scholing aandacht 

aan te besteden. 

Naast het bestaande aanbod van scholing aan cliëntenraden is het hierbij van belang dat Raden van 

Bestuur en Cliëntenraad samen discussiëren over wederzijdse verwachtingen. De scholing die 

ontwikkeld is in dit project kan hier handvatten voor bieden en vormt een waardevolle aanvulling op 

het bestaande scholingsaanbod.  
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1.  Inleiding 
 

In de Nederlandse gezondheidszorg wordt op diverse niveaus hard gewerkt om patiëntveiligheid te 

verbeteren. Bestuurders zijn zich bewust van het onderwerp, maar zijn ook zoekende naar werkbare 

en effectieve manieren om hiermee om te gaan (Lemmens et al., 2011). Hierbij is steeds meer 

aandacht voor de bijdrage die cliënten zelf op diverse niveaus kunnen leveren aan het veiliger maken 

van de zorg. Cliëntenraden kunnen daarbij ook een belangrijke rol vervullen. De Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ, ingesteld in 1996) regelt dat cliënten inspraak 

hebben in het beleid van de zorginstelling waar ze verblijven. Het veiligheidsbeleid is één van de 

onderwerpen waarover een Raad van Bestuur de Cliëntenraad om advies moet vragen. 

Cliëntenraden kunnen de Raad van Bestuur hier ook ongevraagd over adviseren. Hierdoor kunnen 

Cliëntenraden een rol spelen bij het vormgeven van het veiligheidsbeleid en het vergroten van de 

patiëntveiligheid. Uit de literatuur blijkt dat Raden van Bestuur nog niet helemaal gewend zijn aan de 

positie van Cliëntenraden in het besluitvormingsproces  (NIVEL, 2012). Daarnaast weten 

Cliëntenraden vaak niet wat de impact van hun advies is op de uiteindelijke beslissing ( NIVEL, 

2012Zuidgeest et al., 2011). Ook is niet altijd duidelijk hoe cliëntenraden hun rol als 

cliëntenvertegenwoordiger invullen, zeker als het gaat om patiëntveiligheid. Het is onduidelijk hoe 

Cliëntenraden en bestuurders interacteren op het terrein van kwaliteit en veiligheid, en welke 

invloed Cliëntenraden uitoefenen op het beleid hieromtrent. Vragen die hierbij spelen zijn: hoe zien 

Raden van Bestuur de betrokkenheid van cliënten? Zijn de Cliëntenraden partner of tegenpool bij het 

verbeteren van de patiëntveiligheid? Hoe komt de Raad van Bestuur tot optimale interactie met de 

Cliëntenraad? Is professionalisering van Cliëntenraden haalbaar? (ZonMw, 2012) Maar ook: hoe zijn 

Cliëntenraden samengesteld en wat is de invloed daarvan op de interactie met de Raad van Bestuur? 

Hoe zien Cliëntenraden hun rol bij het vormgeven van patiëntveiligheidsbeleid? Hoe zien zij hun rol 

als cliëntenvertegenwoordiger? Wat verwachten ze van de Raad van Bestuur en welke instrumenten 

hebben en gebruiken Cliëntenraden om onveiligheid op te sporen? 

In dit onderzoek is geïnventariseerd  wat in de verschillende gezondheidszorgsectoren al bekend is 

over de interactie tussen Raad van Bestuur en Cliëntenraad met betrekking tot patiëntveiligheid. In 

een steekproef van Nederlandse gezondheidszorginstellingen is  geïnventariseerd  hoe Cliëntenraad 

en Raad van Bestuur interacteren op het terrein van patiëntveiligheid en wat beïnvloedende factoren 

zijn. Daarnaast zijn  een aantal best practices geselecteerd en beschreven. Op basis hiervan werden  

Raden van Bestuur en Cliëntenraden handvatten geboden  voor het vormgeven van de 

samenwerking op het gebied van het patiëntveiligheidsbeleid en het inbrengen van het 

cliëntenperspectief. Hierbij is  ook gekeken in hoeverre de invloed van de Cliëntenraad op het gebied 

van veiligheid in het beleid zichtbaar is. 

Het onderzoek richtte zich op alle sectoren van de gezondheidszorg, omdat patiëntveiligheid in de 

sectoren een verschillende lading heeft en verschillend ingevuld wordt. Zo ligt er in ziekenhuizen 

bijvoorbeeld een belangrijke focus op onderwerpen als wondinfecties en medicatieveiligheid, in de 

VVT is vallen een voorbeeld van een onderwerp van belang, terwijl in de GGZ suïcide en 

zelfverwonding belangrijke onderwerpen zijn. In de gehandicaptenzorg is er dan weer veel aandacht 

voor sociale veiligheid en brandveiligheid. Daarnaast speelt in de care sector mee dat er veel 

aandacht is voor de balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven. 
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DOELSTELLINGEN 
 
•   Manier waarop Raden van Bestuur en Cliëntenraden interacteren bij het vormgeven van het 

patiëntveiligheidsbeleid beschrijven. 
•   Inzicht krijgen in de factoren die deze interactie beïnvloeden. 
•   Raden van Bestuur en Cliëntenraden handvatten bieden voor het realiseren van een actieve en 

constructieve inbreng van de Cliëntenraad. 
•   Invloed van deze inbreng van Cliëntenraden op het veiligheidsbeleid van de instelling op 

mesoniveau beschrijven. 
 
VRAAGSTELLING 
 
1. Huidige praktijk 
Hoe interacteren Raden van Bestuur en Cliëntenraden bij het vormgeven van het 
patiëntveiligheidsbeleid en wat is daarop van invloed? 
 

Deelvragen: 
• Wat is de samenstelling van de Raden van Bestuur en de Cliëntenraden? 
• Wat verstaan Raden van Bestuur en Cliëntenraden onder patiëntveiligheid? 
• Hoe zien beide partijen de betrokkenheid van Cliëntenraden bij het verbeteren van 
patiëntveiligheid? 

o Welke invloed van Cliëntenraden willen beide partijen op dit thema     (attitude)? 
o Welke verwachtingen hebben beide partijen van elkaar? 

• Onder welke voorwaarden heeft het advies van de Cliëntenraad meerwaarde voor de Raad 
van Bestuur? 
• Welke instrumenten hebben en gebruiken Raden van Bestuur en Cliëntenraden om 
onveiligheid op te sporen? 

o Hoe wordt de inbreng van cliënten verkregen? 
• Hoe werken Raad van Bestuur en Cliëntenraad samen? 

o Hoe vaak vergaderen ze? 
o Welke onderwerpen agenderen ze? 
o Welke vorm van participatie is er? 
o Welke bestuursstijl hanteert de Raad van Bestuur? 
o Welke stijl hanteert de Cliëntenraad? 
o Hoe tevreden zijn Raad van Bestuur en Cliëntenraad over de interactie? 
o Welke signalen van Cliëntenraden worden meegenomen door Raden van Bestuur in 
het patiëntveiligheidsbeleid? 

 
2. Best practices 
Welke factoren hangen samen met constructieve interactie tussen Raden van Bestuur en 
Cliëntenraden en wat is de invloed van de Cliëntenraad op het veiligheidsbeleid? 
Op basis van deel 1 zijn er een aantal best practices gedefinieerd. Dit zijn instellingen waarbij er 
minstens sprake is van participatie op het niveau van partnership en waarbij beide partijen tevreden 
zijn over de interactie. 

Deelvragen: 
• Wat zijn succesfactoren van deze best practices? 
• Verschillen de factoren per sector? 
• Wat is de invloed van deze Cliëntenraden op het veiligheidsbeleid van de instelling? 

 
De best practices beogen Raden van Bestuur en Cliëntenraden handvatten te geven voor het 
vormgeven van een constructieve interactie op het terrein van patiëntveiligheid. 
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2.  Methoden 
 

2.1  Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek bestond uit drie  delen. 
 
In het eerste deel is geïnventariseerd wat in de verschillende gezondheidszorgsectoren al bekend is 
over de interactie tussen Raad van Bestuur en Cliëntenraad en werd in een steekproef van 57 
Nederlandse gezondheidszorginstellingen geïnventariseerd hoe Raden van Bestuur en Cliëntenraden 
interacteren bij het vormgeven van het patiëntveiligheidsbeleid, en wat daarin beïnvloedende 
factoren zijn (belemmerend en bevorderend). 
 
In het tweede deel zijn  een aantal best practices geselecteerd en werden de succesfactoren 
beschreven. Hierbij is tevens gekeken in hoeverre de invloed van de Cliëntenraad op het gebied van 
veiligheid ook in het beleid zichtbaar is. 
 
Het derde deel bestond uit de ontwikkeling van de Co-training voor Raden van Bestuur en 
Cliëntenraden. Op basis van de succesfactoren uit deel 2 is deze training ontwikkeld en als pilot in 
een drietal instellingen uitgevoerd. 
 

2.2  Studiepopulatie 
Bestuurders en Cliëntenraden van ziekenhuizen, GGZ-instellingen, gehandicaptenzorginstellingen en 
VVT-instellingen vormden de doelgroep van dit onderzoek. Onder bestuurders wordt in dit project 
verstaan de Raad van Bestuur. 
Het onderzoek richtte zich op alle sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg omdat 
patiëntveiligheid in de sectoren een verschillende lading heeft en verschillend ingevuld wordt. Het is 
dus niet zondermeer mogelijk de gegevens van ziekenhuizen te extrapoleren naar de langdurige zorg. 
 

2.3  Werkwijze 
Deel 1 
Vanwege de verkennende vraagstelling is gekozen voor kwalitatief onderzoek, met daar waar 
mogelijk kwantitatieve aanvullingen. De gegevens over samenwerking tussen Raden van Bestuur en 
Cliëntenraden op het terrein van patiëntveiligheid zijn  verzameld middels vragenlijsten, interviews, 
en dossieronderzoek. 
 

 Interview Raad van Bestuur 

Alle leden van de Raad van Bestuur die betrokken zijn bij patiëntveiligheid zijn  afzonderlijk 
geïnterviewd. Voorafgaand aan dit interview ontvingen ze een vragenlijst. Deze vragenlijst  bevatte 
vragen op basis van de participatieladder, vragen over de bestuursstijl, vragen over de manier 
waarop de inbreng van de cliënt wordt verkregen ten aanzien van patiëntveiligheid en wat daarin 
bevorderende en belemmerende factoren zijn, vragen over de meerwaarde van patiëntparticipatie 
bij patiëntveiligheid en vragen over de samenwerking (formeel en informeel) met de Cliëntenraad. 
Tijdens het interview werd  met behulp van open vragen verdieping gezocht op de antwoorden op de 
vragenlijst. 
De interviews zijn  (met toestemming van de betrokkenen) digitaal vastgelegd als geluidsfragment 
(mp3). 
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 Interview Cliëntenraad 

Een of meerdere vertegenwoordigers van de Cliëntenraad (voorzitter en lid met bijvoorbeeld 
kwaliteit en veiligheid in de portefeuille) zijn afzonderlijk of gezamenlijk geïnterviewd  over de 
samenstelling van de Cliëntenraad, de samenwerking (formeel en informeel) met de Raad van 
Bestuur, de mate van invloed van Cliëntenraad op het patiëntveiligheidsbeleid en hoe de mening 
en/of ervaringen van cliënten worden verkregen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de eerder 
ontwikkelde vragenlijst en de open verdiepingsvragen. De interviews zijn (met toestemming)  digitaal 
vastgelegd als geluidsfragment (mp3). 
 

 Dossieronderzoek 

De verslagen van de overlegvergaderingen tussen  Raad van Bestuur en de Cliëntenraad en adviezen 
van de Cliëntenraad van de 2 voorgaande jaren zijn  doorgelezen en gegevens die te maken hadden  
met participatie van cliënten in het patiëntveiligheidsbeleid zijn  verzameld.  
 

Deel 2 

In het tweede deel stond de ontwikkeling van de co-training op basis van Best Practices centraal. Op 

basis van deel 1 zijn een aantal best practices geselecteerd; organisaties waarbij minstens sprake was 

van participatie van de CR op het niveau van partnership volgens de participatieladder en waarbij 

beide partijen tevreden zijn over de interactie. Kenmerken van deze best practices zijn beschreven en 

vormden de basis voor de co-training.  

Deel 3 
De kenmerken c.q. succesfactoren van de geselecteerde best practices zijn in kaart gebracht en 
gebruikt voor de ontwikkeling van een co-training.  Als onderdeel van de ontwikkeling van de training 
is deze als pilot uitgevoerd bij 3 organisaties. Organisaties uit de steekproef konden zich hier op eigen 
initiatief voor aanmelden. Uit de aanmeldingen is via willekeurige selectie één organisatie per sector 
geselecteerd. 
De ervaringen met en de meerwaarde van de co-training is na afloop geëvalueerd middels een 

schriftelijke vragenlijst en een semi-gestructureerd interview met zoveel mogelijk betrokken 

deelnemers per organisatie. Via de vragenlijst is geïnventariseerd of de co-training aansloot op de 

verwachtingen, de doelen van de training en hoe men de werkwijze heeft ervaren.  Centraal in het 

interview stond de ervaringen van de deelnemers met de co-training. Overige topics voor dit 

interview waren: de zinvolheid van de training, aansluiting bij de behoeften, meerwaarde van het 

gezamenlijk trainen, de opbrengst voor de samenwerking, en succesvolle componenten en 

knelpunten van de training. 
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2.4  Analyse 
Deel 1 

Kwantitatieve gegevens over de samenwerking tussen RvB en CR van de deelnemende organisaties 

zijn beschreven en onderlinge verschillen zijn geanalyseerd via beschrijvende statistiek, frequenties, 

gemiddelden en percentages. 

Kwantitatieve en kwalitatieve analyse methoden zijn gebruikt om de resultaten uit de vragenlijsten, 

interviews en dossieronderzoek te analyseren. Bij de kwalitatieve analyse zijn na het transcriberen 

codes toegekend aan de tekst en daaruit zijn thema’s afgeleid. De onderzoekers hebben de 

resultaten eerst onafhankelijk van elkaar gecodeerd en ingedeeld. In onderling overleg en op basis 

van discussie bij verschil van mening is consensus bereikt over de uiteindelijke thema’s.  

 

Deel 2 

Kenmerken van de best practices zijn via kwalitatieve analyse geïdentificeerd. Tijdens een 

expertmeeting (bestaand uit de leden van de projectgroep) is vanuit een individuele top 5 van 

kenmerken middels 5 rondes toegewerkt naar consensus over de uiteindelijke kenmerken van de 

best practices (bijlage 1). 

De gegevens uit de evaluatie van de co-training zijn kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd. 

De programma’s SPSS versie 22 en ATLAS.Ti versie 7 zijn gebruikt voor respectievelijk de 

kwantitatieve en kwalitatieve data analyse. 

 

Deel 3 

De ervaringen met en de meerwaarde van de co-training is geëvalueerd middels een schriftelijke 

vragenlijst en een semi-gestructureerd interview.  

De resultaten van de vragenlijst zijn samengevat per thema.  

De analyse van de interviews is uitgevoerd op basis van de topics: zinvolheid van de training, 

aansluiting bij de behoeften, meerwaarde van het gezamenlijk trainen, de opbrengst voor de 

samenwerking, en succesvolle componenten en knelpunten van de training. 
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3.  Resultaten 
 

3.1  Respons 
ln totaal zijn 57 organisaties geïncludeerd in dit onderzoek: 19 ziekenhuizen, 13 organisaties uit de 

geestelijke gezondheidszorg (GGZ), 11 organisaties uit de gehandicaptenzorg (GHZ) en 14 verpleeg- 

en verzorgingshuizen en thuiszorg (W&T). Deze organisaties zijn verspreid over Nederland en 

varieerden qua typering, grootte en doelgroep. 

Na schriftelijke toestemming tot deelname zijn in alle organisaties gegevens verzameld om inzicht te 

krijgen in de participatie van de Cliëntenraad, de bestuursstijl van de Raad van Bestuur, de formele 

en informele samenwerking en belemmerende en bevorderende factoren bij de samenwerking ten 

aanzien van patiëntveiligheid. 

Alle vragenlijsten van respondenten en verslagen van vergaderingen zijn meegenomen in de 

resultaten. 

3.2  Resultaten 

Deel 1: Inventarisatie en analyse huidige interactie RvB en Cliëntenraad in 
patiëntveiligheidsbeleid 

 
ln deel 1 zijn de volgende data verzameld en geanalyseerd, van alle deelnemende organisaties 
(n=57): 

 Vragenlijsten: 59 bestuurders en 106 cliëntenraadsleden hebben een vragenlijst ingevuld . 

 Vergaderverslagen van de overlegvergadering tussen RvB en Cliëntenraad: n= 580,  

 Interviews: 66 bestuurders en 106 cliëntenraadsleden zijn geïnterviewd. Na analyse van de 

interviews van 32 organisaties bleek er sprake te zijn van  van saturatie. De interviews van de 

overige 25 organisaties  zijn daarna doorgenomen om na te gaan of er nog nieuwe informatie 

in stond.  

 
Deelvragen 

 

Samenstelling Raden van Bestuur en Cliëntenraden 

Raden van bestuur 

Uit de interviews en vragenlijsten bleek dat de meeste RvB’s in de ziekenhuizen en GGZ bestaan uit 

twee leden. In de GHZ en VVT sector bestaan de RvB veelal uit één lid.  

Zie figuur 1. 

Het lid wat contact onderhoudt met de Cliëntenraad is veelal de voorzitter van de RvB. Meestal 

(m.u.v. een eenhoofdige RvB) heeft dit lid van de RvB respectievelijk een medische, specialistische of 

zorgachtergrond.  
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Figuur 1: aantal leden Raden van Bestuur per organisatie  (n=57) 

 
 

Cliëntenraden 

Cliëntenraden zijn verschillend samengesteld. Het aantal leden per Cliëntenraad verschilt onderling 

en ook per sector. De meest cliëntenraden in ziekenhuizen hebben 7 tot 9 leden. Cliëntenraden in de 

GGZ bestaan uit 6-9 leden. In de GHZ loopt het ledenaantal uiteen van 7 tot 13 leden. In de GHZ 

bestaan ook zogenaamde Centrale Verwanten of Vertegenwoordigers Raden. Deze bestaan uit 

respectievelijk 5 en 9 leden. Eén organisatie opereert landelijk en heeft naast een landelijk 

Cliëntenraad ook een Landelijke Participatieraad (bestaand uit familie en verwanten). Deze 

Participatieraad bestaat uit 13 leden. In de VVT sector is er een grote spreiding tussen het aantal 

leden van de Cliëntenraad; dit loopt uiteen van 4 t/m 13 leden. Eén organisatie kent een 

Cliëntenraad van 25 leden. 

 

Cliëntenraadsleden doen het werk als vrijwilliger. Leden verrichten het raadswerk naast hun baan, 

vrijwilligerswerk of hun behandeling / begeleiding.  

De samenstelling van cliëntenraden zijn verschillend alsook de aanwezige kennis & vaardigheden c.q. 

competenties. Leden van de Cliëntenraad in de ziekenhuizen zijn in principe woonachtig in het 

adherentiegebied van het ziekenhuis, hebben soms eigen patiëntervaringen of komen als familielid 

met het betreffende ziekenhuis in aanraking. De meeste Cliëntenraad leden hebben een beroeps- of 

opleidingsachtergrond en zijn nog actief in het arbeidsproces.  

Ook de Cliëntenraad leden in de GGZ hebben een beroeps- of opleidingsachtergrond. Leden zijn 

veelal cliënt, in ambulante behandeling of woonachtig in een RIBW gerelateerd aan de betreffende 

organisatie. 

In de GHZ is de Cliëntenraad verschillend in samenstelling.  Cliëntenraad leden zijn of zelf cliënt met 

een lichamelijke of verstandelijke beperking of het betreft ouders of broer/zus van een cliënt die 

woonachtig is in de betreffende organisatie. De laatst genoemde verwanten hebben diverse 

achtergronden, zoals wiskundige, medisch analist, bouwkundig adviseur of medewerker 

laboratorium. Enkele leden zijn gepensioneerd, anderen hebben een betaalde baan. 

In de VVT sector bestaan alle Cliëntenraden voornamelijk uit familieleden, waarbij sommigen nog 

een directe relatie hebben met een cliënt (zus/broer, echtgenoot of kind). Enkele cliëntenraden 

kennen leden zonder directe verbinding met de organisatie, ook kent een enkele Cliëntenraad een 

zogenaamde onafhankelijke voorzitter. Beroeps- of opleidingsachtergrond van de Cliëntenraad leden 

is ook in deze sector gevarieerd. 

 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

ZKH (n = 19) GGZ (n = 13) GHZ (n = 11) VVT (n = 14) 

Aantal leden RvB 

1 lid 

2 leden 

3 leden 

4 leden 



13 
 

Visie van de Raden van Bestuur en Cliëntraden op patiëntveiligheid 

Raden van Bestuur 

Uit de interviews blijkt dat Raden van Bestuur in de deelnemende ziekenhuizen patiëntveiligheid 

over het algemeen omschrijven als een geheel van maatregelen dat moet voorkomen dat patiënten 

vermijdbare schade oplopen. Een enkeling refereert aan de thema’s in het Veiligheids Management 

Systeem (VMS). Een andere bestuurder noemde expliciet dat veiligheid een integraal onderdeel van 

het kwaliteitsysteem is en dat de verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid bij iedere medewerker 

ligt. Ook spreekt men over het verlenen van excellente zorg. Het accent ligt vooral op 

randvoorwaarden, systemen en medische technologie c.q. medische veiligheid. Een bestuurder 

beschrijft de eigen rol ten aanzien van patiëntveiligheid als volgt: “… als RvB heb je het over 

leiderschap en het creëren van een veilige cultuur en veiligheidsbesef. Dit besef is vaak nog 

onvoldoende aanwezig, nog veel te winnen.” 

 

In de GGZ wordt veiligheid breed, multidimensioneel opgevat. Zo spreekt men over fysiek, psychisch 

en sociaal welzijn of over objectieve en subjectieve veiligheid. Een enkele bestuurder refereert aan 

een interne notitie, integraal cliëntveiligheidsbeleid en de agenda van de IGZ met thema’s als dwang 

& drang, medicatieveiligheid, suïcidepreventie en somatische comorbiditeit.  

Verder bleek uit de interviews dat men enerzijds de patiënt wil beschermen tegen bijvoorbeeld 

agressie, ongeoorloofd gedrag van medepatiënten en medewerkers of voedselbederf. Anderzijds 

richt men zich ook op de rol van de patiënt zelf, mede ingegeven door de toename van ambulante 

zorg in de sector. Door mensen te stimuleren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen 

veiligheid zowel ten aanzien van de omgeving / gebouw als ook ten aanzien van hun persoonlijke 

veiligheid (invloed van hun psychiatrische ziekte op het veiligheidsgevoel of daadwerkelijke 

veiligheid). 

 

Ook  voor bestuurders in de GHZ bestaat veiligheid uit meerdere domeinen. Zo noemt men de 

fysieke omgeving (o.a. gebouw, til materiaal), het menselijk handelen (competenties, protocollen) en 

het gedrag van cliënten zelf waar risico’s aan zijn verbonden voor hen zelf of voor anderen. Een 

andere indeling is de fysieke veiligheid, psychische en sociale veiligheid / welbevinden;  zich veilig en 

geborgen voelen. Naast wettelijke normen en het kwaliteitskader VGN ziet men veiligheid als 

maatwerk: “Het totaal aan acties en voorbereidingen waardoor de cliënt op zowel fysiek als 

psychisch, als sociaal en emotioneel gebied, zich binnen zijn mogelijkheden veilig kan en mag voelen.” 

In dit maatwerk speelt er ook een maatschappelijke discussie: “Wat de ene mens als risico ziet, ziet 

de ander niet als risico. Voorbeeld OV-app waardoor cliënten zelf met openbaar vervoer kunnen. 

Sommige mensen vinden dit een risico omdat mensen het zelf moeten doen. De vraag is of ze dan 

minder veilig zijn.” Dit verschil in inzicht over risico’s speelt ook in discussies met ouders/verwanten. 

 

In de VVT wordt cliëntveiligheid door de bestuurders ook breed opgevat hoewel er een tweedeling in 

visie lijkt te bestaan. Een aantal bestuurders spreekt vooral over zaken als medicatieveiligheid, 

brandveiligheid, valrisico, voedselveiligheid, diefstal en infectiepreventie. Daarnaast zijn er 

bestuurders die nadrukkelijk naast de harde kant, ook de zachte kant van veiligheid noemen. 

Bejegening, omgangsvormen, cultuur, hoe mensen zich voelen, aanspreekgedrag tussen 

medewerkers onderling, de belevingskant van veiligheid. Eén bestuurder legde het meerjarenbeleid 

van cliëntveiligheid uit als “hard sturen op de zachte kant”. 
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Cliëntenraden 

Cliëntenraden  in de ziekenhuis sector hebben geen duidelijk omschreven (gezamenlijke) definitie 

van patiëntveiligheid. Een enkel Cliëntenraad lid gebruikt  een meer algemene definitie als hij/zij het 

heeft over patiëntveiligheid namelijk “patiëntveiligheid behelst het geheel van maatregelen die 

moeten voorkomen dat patiënten vermijdbare schade oplopen inclusief die acties die er toe leiden dat 

ingeval er toch schade optreedt, deze schade zoveel mogelijk beperkt wordt.” Daarnaast zijn de meest 

voorkomende begrippen of onderwerpen genoemd door Cliëntenraad leden als volgt: schade 

voorkomen, fysieke en psychische veiligheid, je veilig voelen, vertrouwen en privacy. Veiligheid is van 

toepassing in de medische behandeling, apparatuur en medicatie. Maar ook de toegang, bejegening, 

welbevinden in het gebouw, parkeerterrein, overdracht of cameratoezicht. Men vindt 

patiëntveiligheid een breed begrip. Tot slot wordt gastvrijheid ook wel onder veiligheid geschaard. 

 

In de GGZ wordt er door Cliëntenraad leden iets anders naar patiëntveiligheid gekeken dan in 

ziekenhuizen. Naast de behandeling, wordt de bejegening expliciet genoemd. Het zich veilig voelen in 

het gebouw of woonomgeving alsmede het veilig voelen in de spreekkamer of de bejegening tussen 

cliënt en behandelaar of bij de receptie. Veiligheid is ook voor de Cliëntenraad in de GGZ een breed 

begrip, het loopt van materieel tot immaterieel, van extern (gebouw en omgeving) tot intern 

(veiligheid in je eigen hoofd).  

 

Patiëntveiligheid in de GHZ wordt ook breed geduid. Het omvat fysieke veiligheid (bv. woning, 

omgeving, brandgevaar), sociale veiligheid (zoals seksualiteit en intimiteit of misbruik vanuit 

drugscircuit) en emotionele veiligheid (iemand mag zijn wie hij is). Daarnaast zijn ook onderwerpen 

genoemd als respect, bejegening, goede nachtbewaking, dwaaldetectie, veilige begeleiding, 

medicatie en medische verzorging. Het zich veilig voelen komt regelmatig terug. Dit is uiteraard een 

ruim en subjectief begrip, maar wordt door de volgende uitspraak van een respondent meer 

concreet: “ …….. Dat de cliënt zich prettig voelt waar hij woont en werkt. Als hij zich prettig voelt dan 

voelt iemand zich veilig. Prettig is: huis veilig, goede afstemming van medebewoners, goede voeding, 

goede medische verzorging, goede nachtbewaking, goede bejegening. Als iemand goed in zijn vel zit 

is het over het algemeen veilig.” 

 

Ook in de VVT wordt patiëntveiligheid door de Cliëntenraad breed opgevat, alhoewel er 

accentverschillen zijn ten opzichte van de andere sectoren. Veiligheid wordt wel omschreven als 

“afwezigheid van onaanvaardbare risico’s voor onze cliënt op lichamelijk, geestelijke en sociaal 

gebied. Cliëntveiligheid is een integraal geheel en dient een samenhangend geheel te zijn met 

maatregelen.” Losse items die onder veiligheid vallen zijn onder andere brandveiligheid, 

valincidenten, voedselveiligheid, hygiëne, medicatie-incidenten, inbraak. Maar ook bejegening, 

eenzaamheid en zorgverrichtingen. Dat de subjectieve beleving van veiligheid ook in deze sector van 

belang is blijkt uit de volgende opmerking van een Cliëntenraad lid: “cliënt moet zich veilig, geborgen 

voelen in of door de zorgomgeving waarin hij verkeert.” 
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Hoe zien beide partijen de betrokkenheid van Cliëntenraden bij het verbeteren van 

patiëntveiligheid? 

Visie Raden van Bestuur op participatie Cliëntenraad 

Volgens van der Kraan en Meurs (2008) kan op elk (organisatie- of beleids-) niveau participatie op 

verschillende manieren vorm worden gegeven. Zoals eenmalig – continue, individueel – collectief, en 

direct – indirect.  

Bij eenmalig – continue valt te denken aan (eenmalige) betrokkenheid bij een specifieke taak zoals 

een werkgroep of gebruikersonderzoek. Continue inspraak kan vorm krijgen via individuele deelname 

in een klantenpanel of via een Cliëntenraad (collectief) die meepraat over het beleid. Bij directe 

participatie denkt men aan vertegenwoordigende groepen zoals patiëntenorganisaties of de 

Cliëntenraad. Bij indirecte participatie brengen anderen het cliëntenperspectief in, in het 

besluitvormingsproces, zoals zaakwaarnemers of de zorgverzekeraar. 

Aan de Raden van Bestuur is gevraagd of men vindt dat de Cliëntenraad structureel, continue en/of 

direct betrokken moet worden bij het verbeteren van patiëntveiligheid. Zie tabel 1, voor een 

overzicht van de antwoorden. 

 

Structurele betrokkenheid 

Bij structurele betrokkenheid denken bestuurders aan bijvoorbeeld het deelnemen van Cliëntenraad 

leden aan veiligheidsrondes, deelname van de voorzitter van de Cliëntenraad aan beleidsdagen, het 

bespreken van uitkomsten van onderzoek naar de cliënttevredenheid of veiligheid als vast punt 

agenderen. Zoals een bestuurder uit de VVT zegt: “Structureel, dat je het niet aan het toeval overlaat, 

dat je een afspraak hebt hoe je het organiseert. Daarbij moeten ze betrokken zijn.”  

Van de 18 ingevulde vragenlijsten van bestuurders uit de ziekenhuizen is 72% (n = 13) het er 

(helemaal) mee eens dat de Cliëntenraad structureel betrokken wordt. In de GGZ hebben 17 

bestuurders deze vraag beantwoord. Hieruit blijkt dat 76,5% van hen (n = 13) van mening is dat de 

Cliëntenraad structureel betrokken moet worden bij het verbeteren van patiëntveiligheid. Alle 12 

bestuurders (100%) in de GHZ en 13 in de VVT (100%) die deze vraag beantwoord hebben zijn het er 

(helemaal) mee eens dat de Cliëntenraad structureel betrokken wordt. Aldus  een bestuurder uit de 

GGZ: “Betrokkenheid begint al bij ideeën die we hebben over de zorg, dat we aan de voorkant het 

patiëntperspectief betrekken. Of zij pakken geluiden op (over herstelhuis bv) en brengen dit in.  Ook in 

de uitvoering (operationeel) hebben zij een actieve rol, ook in de veiligheidsrondes lopen cliënten van 

bepaalde afdelingen mee.” 

 

Continue betrokkenheid 

Over continue betrokkenheid zijn de meningen meer verdeeld; bestuurders denken hier verschillend 

over. Zo denkt men bij continue bijvoorbeeld aan een continue stroom van informatie en discussie, 

of het analyseren van een incident en van daaruit grote lijnen uitzetten voor de toekomst. Ook komt 

het verschil tussen een lokale en centrale Cliëntenraad ter sprake; een lokale raad is meer continue 

betrokken bij zaken direct op de werkvloer, daar waar een centrale Cliëntenraad meer op afstand 

betrokken is via overkoepelende / beleidsmatige zaken. 

Over het continue betrekken van de Cliëntenraad bij het verbeteren van patiëntveiligheid is 61% (n = 

11) van de bestuurders uit de ziekenhuizen het (helemaal) eens. Vijftien bestuurders uit de GGZ 

hebben deze vraag beantwoord. Tien (77%) zijn het (helemaal) eens met het feit dat de Cliëntenraad 

continue betrokken wordt.  
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“Vroegtijdig stadium betrekken bij alles wat je doet maar niet op 24 uurs manier. Wel permanent met 

elkaar in gesprek en in ontwikkeling en alle dingen zijn bespreekbaar. Bv inbreng in audit commissie 

en de weerstand die ze voelen en nu en dan buitengesloten voelen.” 

67% van de bestuurders in de GHZ (n = 10) zijn het (helemaal) eens met een continue betrokkenheid 

van de Cliëntenraad bij het verbeteren van patiëntveiligheid. De meningen van bestuurders uit de 

VVT zijn verdeeld over het continue betrekken van de Cliëntenraad bij patiëntveiligheid; 46% (n = 6) 

is het hier (helemaal) mee eens. 

 

Directe betrokkenheid 

Onder directe betrokkenheid verstaat men onder meer deelname van de Cliëntenraad in een 

werkgroep, meelopen met een veiligheidsronde, betrekken bij audits, de Cliëntenraad informeren bij 

calamiteiten. 

Minder bestuurders uit de ziekenhuizen zijn het ermee eens om de Cliëntenraad direct te betrekken 

bij het verbeteren van patiëntveiligheid namelijk 44,5% (n = 8). Van de bestuurders in de GGZ hebben 

14 deze vraag beantwoord. Hiervan is 71% (n = 10) het (helemaal) eens om de Cliëntenraad direct te 

betrekken. Over de directe betrokkenheid van de Cliëntenraad zijn ook bestuurders uit de GHZ het 

minder eens. 71% (n = 10) is het hier (helemaal) mee eens. Ook bij het direct betrekken van de 

Cliëntenraad bij het verbeteren van patiëntveiligheid zijn de meningen van de bestuurders uit de VVT 

verdeeld. Meer bestuurders zijn het er mee oneens dan eens (respectievelijk 38,5% en 31%). 

 

Tabel 1  Visie van Raden van Bestuur op participatie Cliëntenraad bij verbeteren 

patiëntveiligheid (bron: vragenlijsten) 

 (Helemaal) mee eens (n) Deels eens (n) Deels / helemaal oneens (n) 

 ZKH GGZ GHZ VVT ZKH GGZ GHZ VVT ZKH GGZ GHZ VVT 

Structureel 13 13 12 13 4 4 0 0 0 0 0 0 

Continue 11 10 10 6 5 3 3 4 2 0 2 3 

Direct  8 10 10 4 7 2 2 4 3 2 2 5 

  

Een bestuurder uit de GHZ vindt dat de Cliëntenraad op alle manieren betrokken dient te worden: 
“Allemaal eens ingevuld. Je moet het met elkaar doen. Dit is echt waar het om gaat, veiligheid is een 
issue wat je met elkaar moet bespreken. In brede zin bespreken, ‘voelt iemand zich veilig’.” 
 

Verwachtingen Raad van Bestuur ten aanzien van inzet en competenties van de Cliëntenraad 
 
Over het algemeen verwachten Raden van Bestuur dat een Cliëntenraad zich opstelt als 

adviesorgaan, de achterban vertegenwoordigd en een kritische, (pro)actieve houding aanneemt. De 

accenten verschillen wel per sector, zoals hieronder wordt uitgewerkt. 

 

Uit de interviews en vergaderverslagen blijkt dat Raden van Bestuur in ziekenhuizen van een 

Cliëntenraad verwacht dat zij haar taak als adviesorgaan professioneel kan invullen. Bijvoorbeeld 

door zaken te agenderen die te veranderen of realiseerbaar zijn, door hoofd- en bijzaken te kunnen 

scheiden, in grote lijnen te kunnen meedenken en een volwaardige gesprekpartner zijn, net als de 

Ondernemingsraad. Hoewel niet altijd makkelijk dient de Cliëntenraad wel de achterban te 

vertegenwoordigen en de ogen voor de Raden van Bestuur open te houden voor wat de 

buitenwereld van het ziekenhuis verwacht.  
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Omdat patiëntveiligheid een complex geheel is wat zich voornamelijk op de medische inhoudelijke as 

bevindt verwacht men niet te veel van de Cliëntenraad op dit gebied.  Gezien de verschillende 

achtergronden, opleidingsniveaus en het feit dat lidmaatschap van de Cliëntenraad vrijwilligerswerk 

is haalt de Raad van Bestuur de kennis over patiëntveiligheid niet in eerste instantie bij de 

Cliëntenraad weg.  

 

Raden van Bestuur in de GGZ verwachten c.q. hopen op een actieve Cliëntenraad, die zelf initiatief 

neemt. Met in acht neming van hun bevoegdheden en grenzen is het wenselijk dat een Cliëntenraad 

zelf met oplossingen komt. Over de kennis en vaardigheden van cliëntenraadsleden wordt 

verschillende gedacht. Zo geeft één bestuurder aan van een cliëntenraadslid kritisch vermogen en 

durf te verwachten; “ Ik ga er vanuit dat leden van de cliëntenraad per definitie bepaalde 

competenties hebben, zoals zaken aan de orde durven stellen, weten wat er speelt in de organisatie, 

niet iets zomaar voor waar aannemen, kritisch zijn en durf hebben.” Daarentegen ziet een andere 

bestuurder het gevaar van een te professionele raad  waarbij dan niet meer de gemiddelde cliënt in 

de Cliëntenraad plaatsneemt. “Als de emancipatie van de CR competenties bestuurlijke trekjes gaat 

geven, daar ben ik op tegen. Laat het vooral een dwarsdoorsnee zijn van de achterban.”  

Deze bestuurder is van mening dat de verbinding met de cliënt centraal moet staan.  

Naast een dialoog met cliëntenraadsleden kan de stem van de cliënt ook via klankbordgroepen of 

cliëntenenquêtes gehoord worden. De Cliëntenraad kan hierin een faciliterende rol vervullen. 

Ten aanzien van patiëntveiligheidsbeleid zijn geen specifieke verwachtingen naar voren gekomen.  

 

In de GHZ liggen de verwachtingen van de Raden van Bestuur voornamelijk op het gebied van 

initiatief nemen door de Cliëntenraad. De Cliëntenraad mag vaker situaties of regelingen naar voren 

brengen die de veiligheid van cliënten betreffen, zij hoeft niet te afwachtend te zijn. Kortere lijnen of 

subcommissies kunnen behulpzaam zijn om de Cliëntenraad in een vroeger stadium te betrekken en 

hun kennis in te brengen.  

Of zoals een voorzitter van een Raad van Bestuur vertelt: “Ik heb de wens om dit echt fundamenteel 

anders te organiseren. Een van de stappen daarin is dat de Cliëntenraad zelf middelen in handen 

krijgt om in te vliegen op de zorg om te kijken wat er gebeurd n.a.v. een calamiteit, en ons bestookt 

met beelden en analyses en verbetervoorstellen.” 

 

Het merendeel van de Raden van Bestuur uit de VVT sector verwacht een actieve en kritische 

Cliëntenraad. Men wenst dat de Cliëntenraad initiatief neemt, proactief met een eigen advies komt 

of signalen over tekortkomingen in de veiligheid naar voren brengt. Een debat voeren, overstijgend 

denken of de Raden van Bestuur een spiegel voorhouden kwam ook uit de interviews naar voren. 

Een voorzitter van de Raad van Bestuur zegt hierover het volgende: “Als de CR mee zou denken over 

de uitvoering, heel graag. Als er discussie mogelijk is , dan heb ik graag een gesprek over de 

uitvoering, en of er verbeteringen mogelijk zijn.” 

 

Patiëntveiligheid mag nadrukkelijker naar voren komen. Dit vraagt inzet van beide partijen. Zoals een 

bestuurder treffend verwoord: “.... Beleving van veiligheid door de eindgebruiker is ingewikkelder. 

Moeten we misschien wel meer focus op leggen, misschien moet de CR wel een commissie veiligheid 

instellen en moeten we als organisatie meer uit de kast halen om veiligheid zichtbaar en voelbaar te 

maken. Ondanks dat we er al bewust mee omgaan.” 
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Verwachtingen Cliëntenraad ten aanzien van inzet en competenties van de Raden van Bestuur 

Alle geïnterviewde Cliëntenraadsleden verwachten dat de Raad van Bestuur hen voortijdig 

informeert en betrekt, het liefst bij de start van een traject. Per sector zijn er kleine nuances. 

 

Geïnformeerd en betrokken worden bij bijvoorbeeld een IGZ bezoek of uitwerking van het VMS 

(VeiligheidsManagementSysteem) zijn verwachtingen die vaak door de Cliëntenraad in de 

ziekenhuizen werden genoemd. Enigszins in tegenstelling tot de verwachting van de Raden van 

Bestuur dat kennis over patiëntveiligheid in eerste instantie niet bij de Cliëntenraad gehaald moet of 

kan worden wenst een enkel Cliëntenraad lid wel het patiëntveiligheidsbeleid samen met de Raden 

van Bestuur  of de daarvoor verantwoordelijke functionarissen  wordt vormgegeven, ontwikkeld en 

geëvalueerd.  

 

Uitspraken van cliëntenraadsleden in de GGZ laten zien dat men vooral verwachtingen heeft op het 

gebied van informatie en betrokkenheid. Men wil goed geïnformeerd worden en eerder, aan de 

voorkant van een traject betrokken worden. In interviews met Cliëntenraadsleden komt dit naar 

voren, en een mooi voorbeeld van een bestuurder die de Cliëntenraad op meerdere fronten en 

momenten betrekt is het volgende citaat:  “Ben bezig met 360 graden feedback waar ik ook 

Cliëntenraad gevraagd heb lijst in te vullen, daar gaven ze aan dat ze het fijn zouden vinden als ze 

nog wat meer aan de voorkant zouden mogen meedenken. Ook zij zitten op dat spoor van meer naar 

de voorkant verschuiven. Meedoen aan ontwerpen van stukken i.p.v. alleen maar advies geven. 

Proberen ook meer cliënten, achterban, medewerkers te betrekken in medezeggenschap.” 

 

Cliëntenraden in de GHZ hebben niet veel verwachtingen ten aanzien van de samenwerking 

uitgesproken. Een lid sprak de wens uit om alles met elkaar te bespreken, op alle niveaus. “Niet 

alleen bij de uitvoering, ook op beleidsniveau. Maar ook de RvB  en Raad van Toezicht moet hier mee 

bezig zijn. Samenspel. Gezamenlijk bespreken gebeurt het meest op uitvoerend niveau. De 

voorbeelden nemen we mee naar het beleidsniveau.” 

 

Net als bij de GHZ zijn door de cliëntenraden in de VVT sector weinig verwachtingen in de interviews 
naar voren gekomen. Slechts bij twee cliëntenraden is een identieke verwachting geïdentificeerd, 
namelijk het vroegtijdig of vooraf geïnformeerd worden bij ontwikkelingen. 
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Voorwaarden waaronder het advies van de Cliëntenraad meerwaarde heeft voor de Raad van 

Bestuur. 

De wijze waarop bestuurders de participatie van een Cliëntenraad (m.b.t. het 

patiëntveiligheidsbeleid) ervaren uit zich veelal in gevraagde en ongevraagde adviezen. Bestuurders 

zijn daarom gevraagd aan te geven aan welke voorwaarden een advies dient te voldoen om van 

meerwaarde te zijn. Men kon kiezen uit de volgende voorwaarden: 

- Uit het advies blijkt dat de Cliëntenraad goed geïnformeerd is over interne en externe 

ontwikkelingen. 

- Uit het advies blijkt dat de Cliëntenraad een betrokken, onafhankelijk en objectief advies 

geeft. 

- Het advies is gebaseerd op een zo compleet en representatief mogelijk perspectief van de 

achterban. 

- De Cliëntenraad heeft (ook) informatie gewonnen bij extern partijen. 

Uit de resultaten van de ingevulde vragenlijsten (zie tabel 2) blijkt dat 94,5% ( n= 55) van de 

bestuurders het belangrijk vinden dat een Cliëntenraad goed geïnformeerd over de interne of 

externe ontwikkelingen in de zorg het advies geeft. Dit wordt echter niet alleen als taak van de 

Cliëntenraad gezien, ook de Raden van Bestuur heeft een taak om de Cliëntenraad goed te 

informeren. Een advies heeft voor 84,5% van de bestuurders (n = 49) ook meerwaarde als het advies 

gebaseerd is op betrokkenheid, onafhankelijkheid en objectiviteit van de Cliëntenraad. 

Een bestuurder uit een ziekenhuis verwoordt het als volgt: “Op moment dat je merkt dat 

Cliëntenraad zich heeft verdiept in landelijke ontwikkelingen of info heeft opgehaald van de 

achterban, dan wordt het advies er sterker van. Merken we ook in de discussies die we met hen 

hebben.” 

Betrokkenheid lijkt soms tegenover objectiviteit te staan. Voor een bestuurder uit de GGZ had de 

betrokkenheid de nodige impact: “Dan zie je bij deze Cliëntenraad, die hebben daar zoveel voeling in 

met de mensen waar het om gaat, dat ze op een heel emotionele manier daarop reageren waardoor 

het bij mij echt heel duidelijk binnen komt en ik ook een voorgenomen besluit op basis daarvan terug 

getrokken heb.” Daarentegen is een andere bestuurder uit de GGZ van mening dat “Op het moment 

dat je met afstand naar iets kunt kijken  en je objectief kunt kijken heeft dat absoluut meerwaarde.” 

 
Tabel 2  Voorwaarden voor meerwaarde advies Cliëntenraad (bron: vragenlijsten) 

 Goed 
geïnformeerd 

Betrokken, 
objectief 

Perspectief 
Achterban 

Externe partijen 

ZKH n = 18 18 15 12 12 

GGZ n = 15 15 14 9 8 

GHZ n = 12 12 10 11 7 

VVT n = 13 10 10 8 7 

TOTAAL n = 
58 

55 49 40 34 

 
Bestuurders vinden het perspectief van de achterban wel van meerwaarde in een advies. Zo blijkt uit 

opmerkingen zoals “zo representatief mogelijk”, of “cliëntenperspectief is belangrijk, hoeft niet perse 

iemand van de Cliëntenraad te zijn”.  

Ondanks het belang wat men hecht aan de achterban realiseert men zich tegelijkertijd de 

moeilijkheid van dit punt; wie is de achterban van de Cliëntenraad in bijvoorbeeld een ziekenhuis?  
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En hoe betrekken we de achterban bij weinig concrete zaken als patiëntveiligheidsbeleid? Of zoals 

een bestuurder uit de GHZ zegt: “Het is lastig om de achterban te bereiken, men heeft soms geen zin 

of zelf verstandelijk beperkt. Klantpanel of meelezers vind ik wel heel mooi, geeft objectiviteit.” 

Of een Cliëntenraad advies of informatie inwint bij een externe partij is geen cruciale factor voor de 

bestuurders. Slechts 34 bestuurders (58,6%) gaf aan een advies van meerwaarde te vinden als de 

Cliëntenraad bij dit advies ook externe partijen had betrokken. De externe partijen waar informatie 

of advies wordt opgehaald zijn bijvoorbeeld het LOC of een Cliëntenraad van een andere organisatie.  

Over het algemeen stellen alle bestuurders de adviezen van de CR op prijs:  

“Elk advies wordt door RvB als meerwaarde gezien en dit is ook het vertrekpunt. Niet negatief 

gedacht “omdat het wettelijk moet”, maar positief. Anders is het vinkje halen en bezigheidstherapie. 

Als men een advies vraagt dan wil men ook meerwaarde terug ontvangen. Daarom zou elk advies 

meerwaarde moeten hebben en leiden tot betere besluitvorming. Door suggesties en dingen die 

worden neergelegd, is dat goed. Dan is het prettig dat CR goed geïnformeerd is, onafhankelijk en 

objectief is, probeert zo compleet mogelijk op basis van input het advies te geven.” 

 

 

Welke instrumenten hebben en gebruiken Raden van Besturen en Cliëntraden om onveiligheid 

op te sporen?  

Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt de meest gebruikte instrumenten die cliëntenraden gebruiken 

om signalen over patiëntveiligheid en onveiligheid op te sporen gesprekken met cliënten of 

medewerkers, en uitkomsten van patiëntenenquêtes zijn (zoals de CQ index). Gesprekken met 

cliënten werd in totaal 84 keer genoemd en patiëntenenquêtes werden 79 keer genoemd. Voor een 

top 5 per sector van de meest genoemde instrumenten zie tabel 3. 

 

Tabel 3 Instrumenten Achterbanraadpleging door Cliëntenraad 

Top 

5 

ZKH GGZ GHZ VVT 

1 Cliëntenraad Patiëntvertrouwensperso

on 

Cliëntenraad Cliëntenraad 

2 Gesprekken met 

cliënten of 

medewerkers 

Gesprekken met cliënten 

of medewerkers 

Gesprekken met 

cliënten of 

medewerkers 

Gesprekken met 

cliënten of 

medewerkers 

3 Patiëntenenquêtes Patiëntenenquêtes Patiëntenenquêtes Patiëntenenquêtes 

4 Veiligheidsscan 

brandveiligheid 

Cliëntenraad Rapporten 

klachten-, VIM 

commissie 

Veiligheidsscan 

brandveiligheid 

5 Rapporten 

klachten-, VIM 

commissie 

Rapporten klachten-, VIM 

commissie 

Voorlichting- of 

themabijeenkomst

en 

Rapporten klachten-

, VIM commissie 
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Leden van de Cliëntenraad gebruiken ook andere instrumenten om signalen van hun achterban te 

verzamelen. Te weten: deelname veiligheidscongres of symposium; familie, mantelzorgers of 

vertegenwoordigers; patiëntenpanel; lidmaatschap stuurgroep of commissie Kwaliteit & Veiligheid of 

de MIC commissie; monitorrondes, audits, veiligheidsrondes of WalkRounds; deelname aan BHV 

oefeningen; regio- of lokale cliëntenraden; eigen oren en ogen ophouden tijdens een bezoek aan een 

afdeling via bijv. koffie-uurtje. 

 

Hoe wordt de inbreng van cliënten verkregen?  

Alle geïnterviewde Cliëntenraadsleden zijn zich zeer bewust van hun rol als vertegenwoordiger van 

de achterban. Echter vrijwel alle Cliëntenraden hebben moeite om contact met hun achterban te 

leggen. Vanwege ziekte (GGZ), toenemende zorgzwaarte (VVT) of diversiteit (ZKH) is de achterban 

moeilijk bereikbaar, waardoor het ophalen van signalen en/of ervaringen moeizaam verloopt. Door 

een zo gevarieerd mogelijke samenstelling van de Cliëntenraad probeert men deze omissie op te 

lossen. Om de achterban te informeren gebruikt men onder andere nieuwsbrieven, mails en 

enquêtes. Hoe Cliëntenraden in de verschillende specifieke sectoren hun rol als 

cliëntvertegenwoordiger invullen, wordt hieronder gedetailleerder beschreven. 

 
Cliëntenraden in ziekenhuizen worstelen met hun rol als cliëntvertegenwoordiger, en denken hierin 

vooral met gezond verstand na. Het is voor hen namelijk onduidelijk wie hun achterban is en hoe 

deze te bereiken. Uit de interviews blijkt dat men wel degelijk hun rol als representant van de 

achterban en het belang van informatie uit de achterban onderkend. “Echt contact hebben met de 

achterban is heel moeilijk (cliëntenpanel ingewikkeld), CR moet meer met gezond verstand nadenken 

over hoe het het beste is voor patiënten. Moeilijk bepalen wat grote meute wil.” 

 

Alle geïnterviewde Cliëntenraadsleden gebruiken diverse manieren om hun achterban te bereiken en 

/of signalen uit de achterban op te halen.  Men gebruikt  bijvoorbeeld een nieuwsbrief, een eigen 

website, een cliëntpanel of men zoekt direct contact met patiënten door zelf in het ziekenhuis rond 

te lopen. Ook gebruikt men informatie die het ziekenhuis aanlevert zoals de CQ index, of men zoekt 

contact met de afdeling communicatie of afdeling kwaliteit. Naast manieren om in contact te komen 

met de achterban, signalen te verzamelen of hen te informeren over activiteiten van de Cliëntenraad 

besteed men ook aandacht aan de samenstelling van de Cliëntenraad. Cliëntenraden streven naar 

een zo goed mogelijke representativiteit van de achterban door leden te werven met een zo 

gevarieerd mogelijke  achtergrond. Cliëntenraden streven naar een zo goed mogelijke 

representativiteit van de achterban door leden te werven met een zo gevarieerd mogelijke  

achtergrond. Geïnterviewde CR leden gaven aan dat hun RvB de vertegenwoordiging van de 

achterban zeker belangrijk vind. Tegelijkertijd onderkennen Raden van Bestuur dat het een lastig 

punt is voor de CR: “RvB heeft goed beeld hoe het zit met de [moeilijkheid van] vertegenwoordiging 

van je achterban. Is dus geen bottelnek. RvB snapt dat je af moet gaan op wat je hebt. RvB vindt 

samenstelling van de raad erg belangrijk, vangen dit punt daarmee een stukje op.” 

 

In de GGZ zijn verschillende factoren van invloed op de representativiteit van de Cliëntenraad, zoals 

de fase van de behandeling of het verschil tussen cliënten klinisch of ambulant in behandeling.  

Klinisch opgenomen cliënten zijn wel makkelijker te bereiken en worden bijvoorbeeld geïnformeerd 

via de website, een nieuwsbrief of de veelal aanwezige lokale Cliëntenraad.  
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Een bijkomende complicerende factor voor het bereiken van de klinisch opgenomen groep is echter 

ook de toenemende complexiteit van deze doelgroep. Mogelijk kan deze groep benaderd worden via 

hun familie, opperde een geïnterviewd Cliëntenraadslid.   

Voor ambulante cliënten geldt dat zij niet of nauwelijks zijn te bereiken (mede vanwege het gebrek 
aan contactgegevens door de privacywetgeving), minder belangstelling hebben voor lidmaatschap 
van een Cliëntenraad en veiligheid een andere betekenis heeft en vooral een eigen 
verantwoordelijkheid is. 
De samenstelling van de Cliëntenraad zou hierin een oplossing kunnen bieden, maar uit de analyses 
bleek dat Cliëntenraden niet perse een representatieve vertegenwoordiging van de achterban zijn. 
Zo zijn bijvoorbeeld leden van een Cliëntenraad afkomstig uit de volwassenenzorg; jongeren en 
ouderen worden hierdoor gemist. 
Ook in de GGZ onderkennen Raden van Bestuur het geschetste probleem. In het licht van de 
transmuralisering in de GGZ kijkt een enkele RvB nadrukkelijk anders aan tegen de CR als 
representant van het cliëntperspectief. Zo blijkt uit de volgende uitspraak:  

“Representatief deel van de achterban… dat klinkt mooi maar is in praktijk vaak niet te 
realiseren. Dus als je veiligheid in de ambulante sector hebt hoe regel je dan in godsnaam een 
representatief deel van de achterban, die willen dat helemaal niet. …... Het zou prettig zijn als 
dat kan maar is wishful thinking, iets te mooi. Soms heb je gewoon mensen nodig zonder dat 
ze perse een representatief deel van de achterban vertegenwoordigen, gewoon als cliënt 
kunnen denken, common sense, die heb je gewoon nodig.” 

 

In de GHZ blijkt het probleem vooral te zijn dat de achterban geen zin heeft of zelf verstandelijk 

beperkt is. 

Cliëntenraden gebruiken een diversiteit aan instrumenten om de achterban te bereiken zoals email, 

internet of een ‘blaadje’. Geïnterviewden geven aan dat men moet oppassen mensen niet te 

overladen met mail, maar dat zij er wel bovenop moeten zitten om de achterban te informeren of 

signalen op te halen. Dit laatste kost veel tijd, wat men als vrijwilliger niet altijd heeft.  

De samenstelling van een Cliëntenraad of CCliëntenraad (Centrale Cliëntenraad) helpt wel bij de rol 

als cliëntvertegenwoordiger; men is zelf cliënt en soms tegelijkertijd ook lid van een lokale raad, of in 

de rol van ouder komt men op de afdeling of heeft men contact met andere ouders op speciale 

familie bijeenkomsten. De Cliëntenraad is wel een afspiegeling van de achterban maar men twijfelt 

zelf of ze wel representatief zijn. 

Los van het feit dat de achterban moeilijk te bereiken is blijkt ook dat (beleids)onderwerpen die bij 
een Cliëntenraad of CCliëntenraad worden besproken te abstract zijn en daardoor weinig mensen 
van de achterban interesseert. Een voorzitter van een Cliëntenraad verwoordt dit probleem als volgt:  

“Je hebt te maken met een achterban met een diversiteit aan mensen qua opleidingsniveau.  
Groot probleem om ons te positioneren. Clusterraad heeft het makkelijker, is een kleiner 
groepje en makkelijker om bij elkaar te roepen. Onderwerpen zijn daar ook makkelijker en 
komen dichterbij het gewone leven.  
Over bepaalde thema’s (WMO) zijn mensen ook moe gepraat en komt men niet meer. Het 
duurt lang en niet altijd is concreet wat er gebeurt.  In onze communicatie hebben wij daar 
last van. Als CCR heb je overstijgende thema’s die niet altijd iedereen interesseert of nog te 
vaag zijn.” 

 

Cliëntenraden in de VVT sector doen net als de cliëntenraden in de andere sectoren hun best om de 
rol als cliëntvertegenwoordiger zo goed mogelijk in te vullen. Echter, ook zij ervaren een probleem 
om contact met de achterban te krijgen. Beïnvloedende factoren zijn onder meer de toenemende 
zorgzwaarte (problematiek) van bewoners. Als reactie hierop richt de Cliëntenraad zich meer tot de 
familie of contactpersoon.  
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Het lukt vervolgens niet altijd om informatie bij contactpersonen of familieleden te verzamelen, 
omdat diegene of beperkte tijd heeft of geen/moeizaam contact heeft met de ouder. Een andere 
factor is het feit dat er weinig respons komt op enquêtes of doordat bewoners weinig interesse lijken 
te hebben in zogenaamde overstijgende zaken. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de volgende uitspraak 
van een bestuurder:  

“Dit laatste is een moeilijk probleem; goed contact met de achterban, achterban weet hen 
wel te vinden bij individuele klachten maar meedenken over het belang meer dan eigen 
familielid is lastig.” 

 

Een enkele bestuurder heeft ondervonden dat het geluid van de Cliëntenraad niet representatief 

bleek te zijn voor de achterban; een doorgevoerde verandering bleek bij nader inzien juist 

onveiligheid met zich mee te brengen. Deze ‘inschattingsfout’ leek te zijn veroorzaakt doordat de 

Cliëntenraad te weinig voeling had met de dagelijks gang van zaken. Weinig contact met de 

achterban of geen directe binding hebben via een familielid kan hieraan ten grondslag liggen. 

 

Veiligheidsgebonden onderwerpen die door de Cliëntenraad zijn aangekaart 

Uit de geanalyseerde verslagen van de overlegvergaderingen tussen Raden van Bestuur en 

Cliëntenraad werd niet altijd duidelijk door wie een veiligheidsgebonden onderwerp geagendeerd 

werd. Hierbij speelt mee dat de agenda veelal in gezamenlijkheid werd bepaald.  

De veiligheidsgebonden onderwerpen waarbij het duidelijk was dat de Cliëntenraad deze heeft 

aangekaart zijn: 

Ziekenhuizen: eigen regie patiënt; n.a.v. bezoek aan RVE, overdracht, spiegelgesprekken en 

schaduwen; ouderen / kwetsbare groepen; overleg met de klachtencommissie. 

GGZ: het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD); sociale hygiëne. 

GHZ: veranderingen in toezicht in de nachtzorg; klachten; beleid terugdringing Middelen & 

Maatregelen (M&M); ‘vaste gezichten’. 

VVT: attitude project. 

 

Hoe werken Raden van Bestuur en Cliëntenraad samen? 

Er zijn verschillende deelvragen gesteld om een antwoord te kunnen geven op deze vraag.  

 

Deelvraag: wat is de vergaderfrequentie van de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad? 

Uit de vragenlijsten bleek dat bij 57% van de GGZ organisaties maandelijks een formele 

overlegvergadering tussen Raden van Bestuur en Cliëntenraad plaats vindt. Van de GHZ organisaties 

vergadert 49% maandelijks en 46% eens per 2 maanden. In de VVT sector vindt er bij 49% van de 

deelnemers eens per 2 maanden een overlegvergadering plaats en 39% vergadert maandelijks. Van 

de Raden van Bestuur en Cliëntenraad in de ziekenhuizen vergadert 43% eens per kwartaal.  
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Figuur  2 Vergaderfrequentie Raden van Bestuur en Cliëntenraad per jaar (bron: vragenlijsten) 

 
 
 
Deelvraag: Welke veiligheidsgerelateerde onderwerpen staan op de agenda? 

Zoals al eerder genoemd zijn de meeste veiligheidsgerelateerde onderwerpen in gezamenlijk overleg 

tussen de Cliëntenraad en Raden van Bestuur geagendeerd. Analyse van de verslagen van de 

overlegvergaderingen tussen Raden van Bestuur en Cliëntenraad laten een verscheidenheid aan 

onderwerpen zien en zijn mede afhankelijk van de definiëring van “patiëntveiligheid”. 

 

In bijlage 2 staat een (zo compleet mogelijk) overzicht van besproken onderwerpen per sector.  

 
 
Deelvraag: welke vorm van participatie is er volgens de participatieladder? 
Er zijn diverse manieren waarop cliënten een rol kunnen krijgen ten aanzien van het participeren in 

het verbeteren van het patiëntveiligheid beleid. De ‘Participatieladder’ is in dit project ingezet om 

een beeld te krijgen van de mate van participatie van de Cliëntenraden. Er zijn vijf niveaus te 

onderscheiden:  

1. Informatie – de cliënt weet mee 

2. Consultatie – de cliënt praat en denkt mee 

3. Advies – de cliënt adviseert 

4. Partnership – de cliënt beslist mee 

5. Regie bij de cliënt – de cliënt bepaalt 

 

Deze ‘participatieladder’ geeft inzicht in de ontwikkeling en vormen (intensiteit) van participatie. 

Participatie in het patiëntveiligheidsbeleid door Cliëntenraden in instellingen (mesoniveau) is eerder 

niet specifiek onderzocht.  

 

Onderzoek naar het functioneren van Cliëntenraden in het algemeen laat zien dat het adviesrecht 

bijvoorbeeld niet ten volle wordt benut. In de verpleeg- en verzorgingstehuizen zegt bijv. 33-55% van 

de Cliëntenraden alleen maar geïnformeerd te worden door de Raad van Bestuur en nooit een 

schriftelijk advies te geven. 
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Cliëntenraden in ziekenhuizen geven aan dat hun impact op beslissingen vaak onduidelijk blijft en dat 

ze soms nog zoeken naar hun rol als cliëntenvertegenwoordiger. Toch gaf 89% aan voldoende te 

kunnen betekenen voor hun achterban. Onduidelijk is of dit ook op het gebied van veiligheid is. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vormen van participatie van de Cliëntenraad.  

 

Uitkomsten vanuit de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad (zie ook tabel 4) 

Regie: de cliëntenraad bepaalt de doelen en prioriteiten van een patiëntveiligheid activiteit of van 

patiëntveiligheid beleid. De regie voor patiëntveiligheid komt primair bij de cliëntenraad te liggen. De 

Raad van bestuur krijgt feitelijk een adviserende rol. De cliëntenraad bepaalt en de Raad van Bestuur 

ondersteunt. Bij het patiëntenveiligheid beleid neemt de cliëntenraad zelf initiatief om 

patiëntveiligheid te bevorderen.  

 

Ziekenhuis: 28% van de bestuurders in het ZKH is van mening dat de Cliëntenraad zich 

bevindt zich op het niveau van regie, 67% is van mening dat de Cliëntenraad zich deels op dit 

niveau bevindt, en 1 instelling (5%) geeft aan niet te participeren op het regie niveau.  

Dit komt in grote mate overeen met de mening van de cliëntenraad: 28% is van mening dat 

ze zich bevinden op het niveau van regie, 56.% herkent zich deels op dit niveau en 16% geeft 

aan niet te participeren op dit niveau.  

GGZ: 36% van de bestuurders in de GGZ is van mening dat de Cliëntenraad zich bevindt op 

het niveau van regie, 57% is het daar deels mee eens, 7% is het daarmee oneens.  

Vanuit de Cliëntenraad vindt 32% dat ze zich op het niveau van regie bevinden, 46% is het 

daar deels mee eens, 22% oneens.  

GHZ: 42% van de bestuurders in de GHZ is van mening dat de Cliëntenraad zicht bevindt op 

het niveau van regie, 58% is het daar deels mee eens.  

Vanuit de Cliëntenraad vindt 45% dat ze zich op het niveau van regie bevinden, 41% is het 

daar deels mee eens, 14% is het daarmee oneens. 

VVT: 36% van de bestuurders in de VVT is van mening dat de Cliëntenraad zicht bevindt op 

het niveau van regie, 54% is het daar deels mee eens, 8% is het daarmee oneens.  

Vanuit de Cliëntenraad vindt 41% dat ze zich op het niveau van regie bevinden, 44% is het 

daar deels mee eens, 15% is het daarmee oneens. 

 

Illustrerend citaat van Regie door CR: 
“Initiatief van de CR waar zij zelf mee zijn gekomen zijn spiegelgesprekken en het herstelhuis 
(consumer run). Zij hebben veel ideeën over veiligheid in het outreachend werken; bv. advies 
aan behandelaar over het omgaan met een situatie thuis als de cliënt aan het klussen is”.  
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Partnership: Er is een gelijkwaardige samenwerking waarbij de cliëntenraad zijn eigen rol heeft en er 

sprake is van gezamenlijke besluitvorming met Raden van Bestuur. Cliëntenraad en Raden van 

Bestuur stellen gezamenlijk vast waarover gesproken wordt. De Cliëntenraad werkt samen met de 

Raden van Bestuur aan het vormgeven, ontwikkelen en evalueren van het patiëntveiligheid beleid. 

De Raden van Bestuur verbindt zich in principe aan de uitkomsten van deze gesprekken. De 

Cliëntenraad beslist mee. 

 

Ziekenhuis: 39% van de bestuurders in het ziekenhuis is van mening dat de Cliëntenraad zich 

bevindt op het niveau van partnership, bij 56% is dat deels het geval, en 5% vindt dat niet.  

Vanuit de Cliëntenraad is 16% van mening zich te bevinden op het niveau van partnership, 

72% is het er deels mee eens, en 22% is het daarmee oneens.  

GGZ: 73% van de bestuurders in de GGZ is van mening dat de Cliëntenraad zich bevindt op 

het niveau van partnership, bij 27% is dat deels het geval. 

Vanuit de Cliëntenraad is 52% van mening zich te bevinden op het niveau van partnership, 

29% is het er deels mee eens, en 19% is het daarmee oneens. 

GHZ:  64% van de bestuurders in de GHZ is van mening dat de Cliëntenraad zich bevindt op 

het niveau van partnership, bij36% is dat deels het geval, en 8% vindt dat niet. 

Vanuit de Cliëntenraad is 36% van mening zich te bevinden op het niveau van partnership, 

64% is het er deels mee eens. 

VVT: 25% van de bestuurders in de VVT is van mening dat de Cliëntenraad zich bevindt op 

het niveau van partnership, bij 67% is dat deels het geval. 

Vanuit de Cliëntenraad is 48% van mening zich te bevinden op het niveau van partnership, 

26% is het er deels mee eens, en 16% is het daarmee oneens. 

 

Illustrerend citaat van RvB: 
“We hebben het er wel over maar we proberen ze veel eerder in het proces te betrekken. In 
het voorstadium gaan we al zeggen van jongens wat zullen we doen, welke onderwerpen 
zullen we pakken, hoe gaan we het aanvliegen? Dit suggereert een soort proces en dat gaan 
we met de CR overleggen…dat neem je mee, dat gebeurt ook wel  maar het gebeurt juist 
daarvoor. Want hoe meer ik mensen op voorhand betrek bij …hoe minder ingewikkeld het 
daarna wordt om met ze eens te worden over het feit dat we die kant opgaan.” 
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Advies: Er is direct contact tussen Raden van Bestuur en Cliëntenraad ten aanzien van 

patiëntveiligheid beleid. Er wordt actief gezocht naar de mening van de Cliëntenraad en zij wordt 

expliciet om een oordeel gevraagd. De Cliëntenraad geeft advies bij het vormgeven, vaststellen en 

evalueren van het patiëntveiligheid beleid. De voorstellen en ideeën van de Cliëntenraad tellen mee 

en de Raden van Bestuur verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke 

besluitvorming hier (beargumenteerd) van afwijken. De Cliëntenraad wordt geraadpleegd over 

specifieke zaken die binnen de verbetering van PV aan de orde zijn. Cliëntenraad adviseert en Raden 

van Bestuur beslist. 

 

Ziekenhuis: 61% van de bestuurders uit de ZKH is van mening dat de Cliëntenraad zich op het 

niveau van advies bevindt, bij 39% van de bestuurders is dat deels het geval.  

Vanuit de Cliëntenraad is 47% mening dat ze zich op het niveau van advies bevinden, 47% is 

het daarmee deels eens, en 6% is het daarmee oneens.  

GGZ: 73% van de bestuurders uit de GGZ is van mening dat de Cliëntenraad zich op het 

niveau van advies bevindt, bij 27% van de bestuurders is dat deels het geval.  

Vanuit de Cliëntenraad is 55% mening dat ze zich op het niveau van advies bevinden, 41% is 

het daarmee deels eens, en 5% is het daarmee oneens.  

GHZ: 92% van de bestuurders uit de GHZ is van mening dat de Cliëntenraad zich op het 

niveau van advies bevindt, bij 8% van de bestuurders is dat deels het geval.  

Vanuit de Cliëntenraad is 55% mening dat ze zich op het niveau van advies bevinden, 45% is 

het daarmee deels eens.  

VVT: 92% van de bestuurders uit de VVT is van mening dat de Cliëntenraad zich op het 

niveau van advies bevindt, bij 8% van de bestuurders is dat deels het geval.  

Vanuit de Cliëntenraad is 56% mening dat ze zich op het niveau van advies bevinden, 40% is 

het daarmee deels eens, en 4% is het daarmee oneens.  

 

Illustrerend citaat van RvB: 
“Ideeën spelen wel degelijk een volwaardige rol . Maar ik kan bij een definitief besluit ervan 
afwijken.  Bijv. als de OR iets anders zegt dan de CR. Wel nuancering, maar ik neem het zeker 
serieus.” 
 

 

Consultatie: De Raden van Bestuur bepaalt wat er gebeurt, maar gaat wel actief op zoek naar de 

mening van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner, maar de Raden van 

Bestuur verbindt zich niet direct aan de resultaten uit het gesprek. De Cliëntenraad denkt en praat 

mee. Cliëntenraad wordt geraadpleegd. 

 

Ziekenhuis: 18% van de bestuurders uit de ZKH is van mening dat de Cliëntenraad zich op het 

niveau van consultatie bevindt, bij 65% is dat deels het geval en bij 18% is er geen sprake van 

participatie op dit niveau.  

Vanuit de Cliëntenraad is 28% van mening dat ze zich bevinden op het niveau van 

consultatie, 56% is het daar deels mee eens, 16% is het daarmee oneens.  

GGZ: 7% van de bestuurders uit de GGZ is van mening dat de Cliëntenraad zich op het niveau 

van consultatie bevindt, bij 40% is dat deels het geval en bij 53% is er geen sprake van 

participatie op dit niveau.  
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Vanuit de Cliëntenraad is 9% van mening dat ze zich bevinden op het niveau van consultatie, 

73% is het daar deels mee eens, 18% is het daarmee oneens.  

GHZ: 8% van de bestuurders uit de GHZ is van mening dat de Cliëntenraad zich op het niveau 

van consultatie bevindt, bij 50% is dat deels het geval en bij 42% is er geen sprake van 

participatie op dit niveau.  

Vanuit de Cliëntenraad is 5% van mening dat ze zich bevinden op het niveau van consultatie, 

43% is het daar deels mee eens, 52% is het daarmee oneens.  

VVT: Alle bestuurders uit de VVT zijn van deels van mening dat de Cliëntenraad zich op het 

niveau van consultatie bevindt. 

Vanuit de Cliëntenraad is 16% van mening dat ze zich bevinden op het niveau van 

consultatie, 60% is het daar deels mee eens, 24% is het daarmee oneens.  

 

Illustrerend citaat van CR: 
“Heleboel dingen worden door de organisatie aangedragen en uitgevoerd. Als CCR ben je het 
met dingen eens of oneens. Over het algemeen is het niet zo dat je meehelpt om oplossingen 
te zoeken, dat is minder. Organisatie komt vaak met een adviesvraag over zaken waarvan zij 
vinden dat deze moeten gebeuren.” 
 

Informatie: De Cliëntenraad wordt op de hoogte gehouden en goed geïnformeerd over het 

patiëntveiligheid beleid. Bij de Raden van Bestuur is er steun voor patiëntenparticipatie, maar er is 

nog geen sprake van echte betrokkenheid van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad weet mee. 

 

Ziekenhuis: 83% van de bestuurders uit de ZKH is van mening dat de Cliëntenraad op het 

niveau van informatie functioneert, 17% is het daar deels mee eens.  

Vanuit de cliëntenraad is 84% het hiermee eens, 16% is het hier deels mee eens.  

GGZ: 87% van de bestuurders uit de GGZ is van mening dat de Cliëntenraad op het niveau 

van informatie functioneert, 13% is het hier deels mee eens. 

Vanuit de cliëntenraad is 73% het hiermee eens, 27% is het hier deels mee eens.  

GHZ: 92% van de bestuurders uit de GHZ is van mening dat de Cliëntenraad op het niveau 

van informatie functioneert, 8% is het daar deels mee eens. 

Vanuit de cliëntenraad is 77% het hiermee eens, 23% is het hier deels mee eens.  

VVT: 77% van de bestuurders uit de VVT is van mening dat de Cliëntenraad op het niveau van 

informatie functioneert, 23% is het hier deels mee eens. 

Vanuit de cliëntenraad is 26% het hiermee eens, 74% is het hier deels mee eens.  

 

Illustrerende citaten van CR t.a.v. het niveau van informatie:  
“Veiligheid: 2x per jaar brengt het ziekenhuis verslag uit over alle belangrijk zaken die met 
kwaliteit en veiligheid te maken hebben. Eerste half jaar en vervolgens over het hele jaar.  Het 
verslag gaat naar de raad van toezicht en de cliëntenraad.” 
 
“We krijgen alle zaken als MIC, klachtencommissie. Als wij het krijgen dan is er al actie 
ondernomen.” 
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Tabel 4 Percentage (geheel) eens met niveau van participatie (bron: vragenlijsten) 

Niveau 

participatie 

 ZKH GGZ GHZ VVT 

Informatie Raden van 

Bestuur 

83% 87% 92% 77% 

 Cliëntenraad 84% 73% 77% 26% 

Consultatie Raden van 

Bestuur 

18% 7% 8% 0% 

 Cliëntenraad 28% 9% 5% 16% 

Advies Raden van 

Bestuur 

61% 73% 92% 92% 

 Cliëntenraad 47% 55% 55% 56% 

Partnership Raden van 

Bestuur 

39% 73% 64% 25% 

 Cliëntenraad 16% 52% 36% 48% 

Regie bij cliënt Raden van 

Bestuur 

28% 36% 42% 36% 

 Cliëntenraad 28% 32% 45% 36% 

 

Opvallend is, (zie de tabel)  dat  consultatie relatief laag scoort in alle sectoren, terwijl het op de 

participatieladder tussen informatie en advies in staat. Informatie en advies scoren daarentegen veel 

hoger.  

 

Bevorderende factoren voor participatie Cliëntenraad in het patiëntveiligheidsbeleid 

De interviews en vergaderverslagen laten een grote verscheidenheid zien aan bevorderende factoren 

voor een actieve en constructieve inbreng van de Cliëntenraad met betrekking tot het 

patiëntveiligheidsbeleid. Factoren die het meest genoemd werden richten zich op de 

samenwerkingsrelatie. Te weten serieus genomen worden, respect en vertrouwen, openheid en 

transparantie, betrokkenheid, persoonlijke belangstelling, tijd en ruimte om met elkaar op te 

trekken, toegankelijkheid en laagdrempeligheid vanuit de Raden van Bestuur (figuur 3).  

Meer technische of zakelijke bevorderlijke factoren zijn de informatievoorziening (vroegtijdig en 

geen taboes), ondersteuning door ambtelijk secretaris of coach, kundigheid of expertise van 

Cliëntenraad leden. Ook korte lijnen, een goede voorzitter, gelijke focus of doel voor ogen hebben, 

helikopterview en eigen initiatief door de Cliëntenraad werken bevorderlijk. Daarnaast werd 

duidelijkheid over rol en verantwoordelijkheid genoemd, alsmede een mix van formeel en informeel 

contact.  
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Figuur 3 WordCloud Bevorderende factoren voor actieve en constructieve inbreng 
Cliëntenraad 

  
 

Deelvraag: Welke Bestuursstijl hanteert de Raad van Bestuur?  

Ten aanzien van de interactie tussen de Raden van Bestuur en Cliëntenraad worden zeven 

bestuursstijlen genoemd, waarvan er vier interactief zijn: de faciliterende, samenwerkende, 

delegerende en participatieve bestuursstijl. Drie stijlen zijn niet interactief: de consulterende, open 

autoritaire en gesloten autoritaire stijl. 

Zie tabel 5 voor een overzicht van resultaten.  

 

Faciliterend: De Raden van Bestuur biedt ondersteuning in tijd, geld deskundigheid, materiële 

middelen. De Raden van Bestuur heeft er belang bij dat de Cliëntenraad zelf beleid voert en verwacht 

van de Cliëntenraad eigen initiatief om problemen, oplossingen en adviezen met behulp van 

patiëntveiligheid in te brengen. Laat het initiatief bij de Cliëntenraad.  

 

Ziekenhuis: Bijna 95% van de raden van besturen van de ziekenhuizen heeft aangegeven het 

eens te zijn met een faciliterende bestuursstijl. 5% is het hier deels mee eens.  

Vanuit de cliëntenraad is 78% het eens met een faciliterende bestuursstijl, 22% is het daar 

deels mee eens.  

GGZ: 93% van de raden van besturen van de GGZ heeft aangegeven het eens te zijn met een 

faciliterende bestuursstijl. 7% is het hier deels mee eens.  

Vanuit de cliëntenraad is 67% het eens met een faciliterende bestuursstijl, 33% is het daar 

deels mee eens.  

GHZ: 82% van de raden van besturen van de GHZ heeft aangegeven het eens te zijn met een 

faciliterende bestuursstijl. 18% is het hier deels mee eens.  

Vanuit de cliëntenraad is 55% het eens met een faciliterende bestuursstijl, 36% is het daar 

deels mee eens, en 9% is het daar niet mee eens.  
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VVT: 62% van de raden van besturen van de VVT heeft aangegeven het eens te zijn met een 

faciliterende bestuursstijl. 38% is het hier deels mee eens.  

Vanuit de cliëntenraad is 67% het eens met een faciliterende bestuursstijl, 33% is het daar 

deels mee eens.  

 
Enkele citaten die de nuance illustreren:  

“Wij hebben maar 1 platform dat is de CR. De CR is een goede afspiegeling. Wij willen daar in 
investeren. Vind het goed dat zij ook aangeven wat zij willen bv. aandacht voor de 
bejegening, ideeën om dat te verbeteren. Zij hebben wel een beleid. Gaan dit niet zelf doen , 
maar hebben ondersteuning van de afdeling Kwaliteit.”  
 
“De RvB biedt ondersteuning en verwacht dat CR zelf nadenkt en beleid formuleert , maar niet 
de macht overnemen, dat is iets anders.” 
 
“Zij zitten in stakeholders positie, ik moet hen de mogelijkheid geven om die rol te kunnen 
spelen. Voldoende ondersteuning voor CR in tijd, geld en middelen. Ze hebben ambtelijke 
ondersteuning.” 

 

Ondersteuning & middelen Cliëntenraad 

Uit de interviews met Cliëntenraad leden en leden van de Raden van Bestuur, en de bestudeerde 

documenten blijkt dat de Cliëntenraden uit de ziekenhuizen voldoende ondersteund worden met 

tijd, geld en middelen. Over het geheel is men tevreden; “Raad van Bestuur geeft ondersteuning, 

geld, deskundigheid, materieel…waar we ook om vragen, het is nooit gek genoeg, Ze willen er altijd 

voor zorgen dat wij ons werk kunnen doen en dat wij voldoende mogelijkheden toe hebben.” 

 

Men heeft onder andere secretariële ondersteuning, ambtelijke ondersteuning, soms is er sprake van 

een externe notulist of ondersteuning vanuit de afdeling Kwaliteit. Ook krijgt men budget om een 

symposium te organiseren, voorlichtingsactiviteiten uit te voeren, een cursus te volgen of deel te 

nemen aan de Gastvrijheidsprijs. Bestuurders hechten belang aan een goed functionerende 

Cliëntenraad en willen daar in investeren. 

Een enkel Cliëntenraadslid is minder tevreden over de beschikbare middelen; zo staat de vergoeding 

niet in verhouding met het werk wat men verzet of vind men de secretariële ondersteuning wel wat 

weinig.  

 

Ook bestuurders in de GGZ investeren tijd, geld en middelen in de Cliëntenraad, niet omdat het moet 

maar omdat men er de waarde van inziet. Een bestuurder is van mening dat het initiatief ook bij de 

Cliëntenraad ligt, als zij ergens tegen aan lopen wacht hij af tot zij erop terug komen. Als handreiking 

vraagt hij soms wel of men ondersteuning van de Raden van Bestuur wenst. 

Vanuit de respons van slechts enkele Cliëntenraad leden op dit punt blijkt dat men tevreden is over 

de ondersteuning en financiële middelen die zij van de Raden van Bestuur krijgen. 

 

Cliëntenraden in de GHZ geven ook aan voldoende tijd, middelen en ondersteuning te krijgen van de 

Raden van Bestuur.  

Uit de interviews blijkt dat ook bestuurders in de GHZ de inbreng van de Cliëntenraad, op het gebied 

van veiligheid, belangrijk vinden en daarin investeren. Men ziet Cliëntenraad als serieuze 

gesprekspartner, maar ook als klankbord. Vinden het investeren in de Cliëntenraad een deel van hun 

verantwoordelijkheid als bestuurder.  
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Er zijn uit de interviews met leden van de Cliëntenraad in de VVT geen kritische opmerkingen 

gemaakt op dit punt.  

Men is ook hier tevreden over de geboden ondersteuning door de Raden van Bestuur. De 

Cliëntenraad hebben bijvoorbeeld een betaalde ondersteuner en het lidmaatschap van de 

LSR wordt betaald.  

 

Samenwerkend: De Raden van Bestuur werkt op basis van gelijkwaardigheid met Cliëntenraad 

samen met betrekking tot patiënt veiligheid. De Raden van Bestuur verwacht dat de Cliëntenraad 

zich inzet voor eigen beleid en samenwerking met Raden van Bestuur ten aanzien van 

patiëntveiligheid. De Cliëntenraad wordt gezien als samenwerkingspartner.  

 

Ziekenhuis: De helft (50%) van de leden van de Raad van Bestuur is het eens met een 

samenwerkende bestuursstijl, 40% deels eens, deels oneens, en 6% is het daarmee oneens.  

Vanuit de Cliëntenraad is ook 50% het eens met een samenwerkende bestuursstijl, 47% is het 

daar deels mee eens, en 3% is het daarmee oneens.  

GGZ: 93% van de leden van de Raad van Bestuur is het eens met een samenwerkende 

bestuursstijl, 7% is het deels daarmee eens.  

Vanuit de Cliëntenraad is 50% het eens met een samenwerkende bestuursstijl, 46% is het 

daar deels mee eens, en 4% is het daarmee oneens.  

GHZ: 64% van de leden van de Raad van Bestuur is het eens met een samenwerkende 

bestuursstijl, 36% is het daarmee deels eens.  

Vanuit de Cliëntenraad is 36% het eens met een samenwerkende bestuursstijl, 45% is het 

daar deels mee eens, en 18% is het daarmee oneens.  

VVT: 54% van de leden van de Raad van Bestuur is het eens met een samenwerkende 

bestuursstijl, 46% is het daarmee deels eens.  

Vanuit de Cliëntenraad is 59% het eens met een samenwerkende bestuursstijl, 30% is het 

daar deels mee eens, en 11% is het daarmee oneens.  

 

Illustrerend citaat van CR t.a.v. samenwerking en verbetermogelijkheden  
“Gelijkwaardig herkennen we. Voorbeeld van een bijeenkomst van KPMG over veiligheid. Hier 
zijn 3 leden naar toe geweest. Tweede deel van de stelling komt nog niet goed genoeg uit de 
verf, maar de mogelijkheid is er zeker. De bestuurder geeft ons zeker die ruimte.” 
 

Delegerend: De Raden van Bestuur geeft aan de Cliëntenraad de bevoegdheid om binnen 

randvoorwaarden zelf beslissingen te nemen of uitvoering aan het beleid te geven. Cliëntenraad 

dient dit PV beleid te concretiseren en herkenbaar te maken voor de eigen achterban. Cliëntenraad is 

medebeslisser.  

 

Ziekenhuis: 13% van de leden van de Raad van Bestuur is het eens met een delegerende 

bestuursstijl, 54% deels eens, deels oneens, en 33% is het daarmee oneens.  

Vanuit de Cliëntenraad is 16% het eens met een delegerende bestuursstijl, 28% is het daar 

deels mee eens, en 26% is het daarmee oneens.  
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GGZ: 42% van de leden van de Raad van Bestuur is het eens met een delegerende 

bestuursstijl, 33% is het deels eens, en 25% is het daarmee oneens.  

Vanuit de Cliëntenraad is 10% het eens met een delegerende bestuursstijl, 52% is het daar 

deels mee eens, en 38% is het daarmee oneens.  

GHZ: 36% van de leden van de Raad van Bestuur is het eens met een delegerende 

bestuursstijl, 36% is het deels eens, deels oneens, en 28% is het daarmee oneens.  

Vanuit de Cliëntenraad is 23% het eens met een delegerende bestuursstijl, 27% is het daar 

deels mee eens, en 50% is het daarmee oneens.  

VVT: Geen van de leden van de Raad van Bestuur is het geheel eens met een delegerende 

bestuursstijl, 39% is het deels eens, deels oneens, en 61% is het daarmee oneens.  

Vanuit de Cliëntenraad is 19% het eens met een delegerende bestuursstijl, 27% is het daar 

deels mee eens, en 54% is het daarmee oneens.  

 
Citaat van de CR die een delegerende bestuursstijl onderbouwt:  

“Met het project feedback geven en het onderzoek kunnen we ons eigen gang gaan; was ook 
ons initiatief.” 

 

Participatief:  De Raden van Bestuur vraag open advies m.b.t. patiëntveiligheid aan de Cliëntenraad 

waarbij ruimte is voor discussie en inbreng. De Cliëntenraad  kan eigen probleem ten aanzien van 

patiëntveiligheid omschrijven en een oplossing aangeven. De Raden van Bestuur wil leren van de 

Cliëntenraad en de Cliëntenraad is in staat ontbrekende kennis te leveren. Cliëntenraad is bereid om 

visie, ideeën en ervaringen te delen. Cliëntenraad is adviseur.  

 

Ziekenhuis: Bijna 90% van de bestuurders van de ZKH geeft aan het hiermee eens te zijn. 

10% was het daarmee deels eens.  

Vanuit de Cliëntenraad is 68% het eens met een participerende bestuursstijl, 29% is het er 

deels mee eens, en 3% is het ermee oneens.  

GGZ: 93% van de bestuurders van de GGZ geeft aan het hiermee eens te zijn. 7% was het 

daarmee deels eens.  

Vanuit de Cliëntenraad is 73% het eens met een participerende bestuursstijl, 27% is het er 

deels mee eens. 

GHZ: 83% van de bestuurders van de GHZ geeft aan het hiermee eens te zijn. 17% was het 

daarmee deels eens.  

Vanuit de Cliëntenraad is ook 73% het eens met een participerende bestuursstijl, 23% is het 

er deels mee eens, en 4% is het daarmee oneens. 

VVT: 46% van de bestuurders van de VVT geeft aan het hiermee eens te zijn. 54% was het 

daarmee deels eens.  

Vanuit de Cliëntenraad is 70% het eens met een participerende bestuursstijl, 30% is het er 

deels mee eens. 

 

Illustrerende citaten RvB:  
 “ Samenvattend: wat mij betreft graag hele nauwe participatie, transparantie en heel veel 
ruimte maar altijd wel in achterhoofd houden dat CR een formeel adviesorgaan is en 
oppassen voor rolverwarring (kan mn bij anderen ontstaan als je te veel dingen in de 
uitvoering doet)” 
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“ Als er een voorstel is in huis dan win ik hun advies in, en ga er vanuit dat het beleid beter 
wordt van dit advies, omdat het vanuit een andere invalshoek bekeken is.  Ik ben niet volledig 
autonoom, ik waardeer input CR en zoek deze actief op.” 

 

Consultatief: De Raden van Bestuur raadpleegt de Cliëntenraad over een gesloten vraagstelling ten 

aanzien van patiëntveiligheid een gesloten beleidsaanpak. De Cliëntenraad kan zich uitspreken over 

een vastgesteld patiëntveiligheidsbeleid. De Raden van Bestuur wil horen of de Cliëntenraad het 

voorgestelde beleid steunt of dat er hiaten zijn. De Cliëntenraad wordt geconsulteerd. 

 

Ziekenhuis: 95% van de leden van de Raad van Bestuur geeft aan het eens te zijn met deze 

bestuursstijl, 5% is het hiermee oneens. 

Vanuit de Cliëntenraad is 60% van de leden het eens met een consultatieve bestuursstijl, 40% 

is het daarmee deels eens.  

GGZ: 40% van de leden van de Raad van Bestuur geeft aan het eens te zijn met deze 

bestuursstijl, 33% is het hier deels mee eens, 27% is het hiermee oneens. 

Vanuit de Cliëntenraad is 77% van de leden het eens met een consultatieve bestuursstijl, 18% 

is het daarmee deels eens en 5% is het hiermee oneens.  

GHZ: 50% van de leden van de Raad van Bestuur geeft aan het eens te zijn met deze 

bestuursstijl, 25% is het hier deels mee eens, 25% is het hiermee oneens. 

Vanuit de Cliëntenraad is 73% van de leden het eens met een consultatieve bestuursstijl, 27% 

is het daarmee deels eens.  

VVT: 69% van de leden van de Raad van Bestuur geeft aan het eens te zijn met deze 

bestuursstijl, 31% is het hier deels mee eens. 

Vanuit de Cliëntenraad is 78% van de leden het eens met een consultatieve bestuursstijl, 22% 

is het daarmee deels eens.  

 
De volgende citaten illustreren de verschillende belevingen:  

“Wij zien ze als gesprekspartner. Uiteindelijk zullen we in het één meer in meegaan dan met 
het andere. Het is niet zo dat we met ze praten en dan gaan we het niet doen. Dan verlies je 
de Cliëntenraad.” [RvB] 

 
“Er is geen discussie, mogen wel inbrengen maar wordt nooit echt over gepraat. Zou het wel 
willen. Nu komt RvB met iets, wij  kunnen er nog wat op antwoorden maar echt het inbrengen 
van visie of zo dat werkt niet zo erg.”[CR] 

 

Open autoritair: De Raden van Bestuur voert het PV beleid helemaal zelfstandig. Zij verstrekt de 

Cliëntenraad informatie of voorlichting om het beleid bekend te maken. Raden van Bestuur heeft 

geen behoefte aan inhoudelijke bijdrage van Cliëntenraad.  

 

Ziekenhuis: 28% van de leden van de Raad van Bestuur is het deels eens met deze 

bestuursstijl. Bijna driekwart (72,3%) van de instellingen herkent zich niet in deze 

bestuursstijl.  

Vanuit de Cliëntenraad herkent 13% deze bestuursstijl, 31% is het daar deels mee eens, en 

56% is het daarmee oneens.  
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GGZ: 7% van de leden van de Raad van Bestuur is het eens met deze bestuursstijl, 47% is het 

deels eens. Bijna de helft (47%) van de instellingen herkent zich niet in deze bestuursstijl.  

Vanuit de Cliëntenraad herkent niemand zich geheel in deze bestuursstijl, 27% is het daar 

deels mee eens, en 73% is het daarmee oneens.  

GHZ: Alle leden van de Raad van Bestuur herkennen zich niet in deze bestuursstijl.  

Vanuit de Cliëntenraad is 27% het deels eens met deze bestuursstijl, 73% is het hiermee 

oneens.  

VVT: 31% van de leden van de Raad van Bestuur is het deels eens met deze bestuursstijl. 

Bijna 70% van de instellingen herkent zich niet in deze bestuursstijl. 

Vanuit de Cliëntenraad is 4% het eens met deze bestuursstijl, 41% deels, en 56% is het 

oneens.  

 
Illustrerend citaat van een CVR: 

“Bestuurder heeft de regie en komt niet vragen wat verwantenraad ervan vindt. Hij doet de 
formele dingen.” 

 

Gesloten autoritair: De Raden van Bestuur voert het PV beleid helemaal zelfstandig. Zij verstrekt de 

Cliëntenraad geen informatie of voorlichting om het beleid bekend te maken. Raden van Bestuur ziet 

geen meerwaarde in participatie van de Cliëntenraad om het PV beleid te laten slagen.  

 

Ziekenhuis: Alle leden van de Raad van Bestuur zijn het oneens met deze stelling (100%). 

Vanuit de Cliëntenraad is 3% het eens met deze bestuursstijl, 9% is het er deels mee eens, en 

88% is het er oneens mee.   

GGZ: Alle leden van de Raad van Bestuur zijn het oneens met deze stelling (100%). 

Vanuit de Cliëntenraad is 9% het er deels mee eens, en 91% is het er oneens mee.  

GHZ:  Alle leden van de Raad van Bestuur zijn het oneens met deze stelling (100%). 

Vanuit de Cliëntenraad is 14% het er deels mee eens, en 86% is het er oneens mee.  

VVT: Alle leden van de Raad van Bestuur zijn het oneens met deze stelling (100%). 

Vanuit de Cliëntenraad is 7% het er mee eens, 7% is het er deels mee eens, en 86% is het er 

oneens mee.  

 

Tabel 5  Percentage (geheel) eens met bestuursstijl (bron: vragenlijsten) 

Bestuursstijl  ZKH GGZ GHZ VVT 

Faciliterend Raden van 

Bestuur 

95% 93% 82% 62% 

 Cliëntenraad 78% 67% 55% 67% 

Samenwerkend Raden van 

Bestuur 

50% 93% 64% 54% 

 Cliëntenraad 50% 50% 36% 59% 

Delegerend Raden van 

Bestuur 

13% 42% 36% 0% 

 Cliëntenraad 16% 10% 23% 19% 

Participatief Raden van 

Bestuur 

90% 93% 83% 46% 

 Cliëntenraad 68% 73% 73% 70% 

Consultatief Raden van 95% 40% 50% 69% 
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Bestuur 

 Cliëntenraad 60% 77% 73% 78% 

Open autoritair Raden van 

Bestuur 

28% 7% 0% 0% 

 Cliëntenraad 13% 0% 27% 4% 

Gesloten 

autoritair 

Raden van 

Bestuur 

0% 0% 0% 0% 

 Cliëntenraad 3% 0% 0% 7% 

 

 
Deelvraag: hoe tevreden zijn Raad van Bestuur en Cliëntenraad over de samenwerking? 
Over het geheel genomen zijn alle deelnemers tevreden over de samenwerking (zie figuur 4). In de 

ziekenhuizen is de tevredenheid het grootst namelijk 84%. Wat opvalt is dat de Cliëntenraden in de 

ziekenhuizen, GGZ en VVT minder tevreden zijn dan de Raden van Bestuur uit diezelfde sector. 

 

Figuur 4  Tevredenheid samenwerking Raden van Bestuur en Cliëntenraad (bron: vragenlijsten) 

 
 
Factoren die bij de ziekenhuizen meespelen in de mate van tevredenheid, zo blijkt uit de interviews, 

zijn voor Cliëntenraadsleden de volgende items: openheid en transparantie, vertrouwen, een Raden 

van Bestuur die laagdrempelig is en de Cliëntenraad serieus neemt, hun mening waardeert en hen 

gelijkwaardig behandelt. Voor de Raden van Bestuur speelt mee dat de Cliëntenraad kritisch is, 

goede kennis van zaken heeft, betrokken is, genuanceerd kan oordelen en dat er respect en begrip is 

voor elkaars standpunt. Het hebben van een gezamenlijk doel is een factor die voor beide partijen 

geldt.  

 

Verbeterpunten liggen er voor wat betreft de Cliëntenraad zowel op het gebied van de tijdigheid van 

het aanleveren van informatie of stukken als op de tijdsdruk die er soms is om zaken te bespreken. 

Beïnvloedende factoren vanuit de Raden van Bestuur zijn: open overleg, respect en begrip voor 

elkaars standpunten, een kritische blik en genuanceerd oordeel door de Cliëntenraad, betrokkenheid 

en kennis van zaken van cliëntenraadsleden, en als Raden van Bestuur ontvankelijk zijn voor 

commentaar en goed benaderbaar zijn. 
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Voor de Cliëntenraad uit de GGZ geldt ook dat de tevredenheid over de samenwerking wordt 

bevorderd door serieus genomen te worden door de Raden van Bestuur. Ook een open sfeer, een 

betrokken bestuurder, communicatie vanuit het cliëntenperspectief, vertrouwen hebben, tijdig 

betrokken worden bij ontwikkelingen en over alles kunnen praten, zijn belangrijke factoren die de 

tevredenheid beïnvloeden.  

Uit interviews met de Raden van Bestuur blijkt dat ook voor hen een open communicatie, 

transparantie en een vertrouwensrelatie belangrijke factoren zijn die de samenwerking beïnvloeden. 

Daarnaast wordt op prijs gesteld als de Cliëntenraad het geheel kan overzien en positief kritisch is. 

Een bestuurder verwoordt dit als “stevig op de inhoud en zacht op de relatie.” Gezien de doelgroep 

benoemen enkele bestuurders dat persoonlijke aandacht en waar nodig rekening houden met een 

ziekte episode, ook van belang is. 

 

Cliëntenraadsleden in de GHZ noemden als beïnvloedende factoren gelijkluidende items als hiervoor 

al genoemd. Te weten serieus genomen worden, openheid van zaken, elkaar kunnen aanspreken, 

geïnformeerd worden en ruimte voor discussie. Ook zijn sfeer en persoonlijk en laagdrempelig 

contact van invloed. Zoals een cliëntenraadslid vertelt “Als er iets is wat ik belangrijk vind dan kan ik 

binnenlopen, bellen of mailen.” Elkaar respecteren, in de waarde laten, elkaar niet als concurrenten 

zien maar gaan voor hetzelfde doel, is tevens een belangrijke factor. 

Raden van Bestuur noemen dat hun aandeel in de tevredenheid is om de Cliëntenraad open en 

vroegtijdig te informeren, en hun inbreng serieus te nemen.  Daarnaast is betrokkenheid en 

deskundigheid (scheiden van hoofd- en bijzaken) van cliëntenraadsleden ook van belang. Kwaliteit 

van de informatie, kwaliteit van de dialoog en deskundigheid van de betrokkenen (zowel bestuurder, 

Cliëntenraad als management).  

Ofwel zoals een bestuurder het verwoordt: 

“Ik informeer ze goed. Communicatie is het sleutelwoord. Als er onvrede is dan wil ik dat 

onderzoeken. Ik werd ook wel eens door hun aangesproken omdat ik het verkeerd had 

aangepakt en mensen boos of teleurgesteld waren; andere verwachtingen hebben. Investeren 

in de relatie. Oog hebben en daarin investeren. Ook navragen hoe zij iets interpreteren en 

verstaan.” 

  

In de VVT sector zijn over het algemeen identieke factoren genoemd, die de mate van tevredenheid 

over de samenwerking beïnvloeden. Zo geldt voor de Cliëntenraad dat zij zich serieus genomen voelt, 

dat er een open contact is met de bestuurder en dat men zich gelijkwaardig benaderd voelt. Een 

toegankelijke en betrokken Raden van Bestuur die (pro)actief informatie deelt met de Cliëntenraad. 

Tot slot worden korte lijnen genoemd, geen geheimen hebben voor elkaar en het respecteren van 

meningsverschillen. 

Uit de interviews met de Raden van Bestuur blijkt de kwaliteit van het proces van belang is, elkaar 

serieus nemen en goed naar elkaar luisteren. Verantwoordelijkheden nemen vanuit de eigen rol, een 

open mind, formele en informele momenten en een goede voorzitter zijn ook beïnvloedende 

factoren.  

Het volgende citaat illustreert dit: 

“Maar wat heel bepalend is, is dat er open verhoudingen zijn waarin ieder partij de ruimte 

mag nemen om kwesties te agenderen en daarover met elkaar het gesprek aan te gaan.” 

 



38 
 

Deel 2: Beschrijving best practices 

 

Wat zijn succesfactoren van best practices? 

Op basis van deel 1 zijn best practices geïdentificeerd; instellingen waarbij er minstens sprake is van 

participatie op het niveau van partnership volgens de participatieladder en waarbij beide partijen 

tevreden zijn over de interactie. Deze best practices kenmerken zich door de volgende items:  

 Dialoog: er is sprake van discussie tussen Raad van Bestuur en Cliëntenraad;  

o de communicatie is vooral gericht op kennisuitwisseling en het delen van signalen en 

plannen;  

o naast zakelijk en formeel contact is er ook sprake van persoonlijke en informele 

contactmomenten. 

 Pro actieve houding Cliëntenraad:  

o Cliëntenraad neemt deel aan managementactiviteiten die deel uitmaken van het 

veiligheidsbeleid zoals veiligheidsrondes, audits en spiegelgesprekken;  

o de Cliëntenraad gaat zelf op zoek naar signalen vanuit de achterban;  

o Cliëntenraad neemt initiatief om zich te informeren over interne en externe 

ontwikkelingen;  

o Cliëntenraad spreekt op eigen initiatief met andere gremia uit de organisatie en 

wordt hierin ondersteund door de Raden van Bestuur. 

 Lerend karakter:  

o Er is sprake van uitwisseling van de Cliëntenraad met andere cliëntenraden en 

reflectie op de eigen rol en strategie;  

o de Raden van Bestuur zoekt verbinding met de Cliëntenraad door bijvoorbeeld 

tempo of communicatie aan te passen;  

o de Raden van Bestuur gebruikt naast de Cliëntenraad ook andere vormen c.q. 

instrumenten om het cliëntperspectief een prominente plaats te geven in het 

veiligheidsbeleid. 

 Betrokkenheid Cliëntenraad bij de ontwikkeling van het patiëntveiligheidsbeleid:  

o de Cliëntenraad wordt (door de Raden van Bestuur) al in de conceptfase van het op 

te stellen beleid betrokken via werkgroepen of projectgroepen; er is sprake van 

cocreatie. 

 Invloed Cliëntenraad op het patiëntveiligheidsbeleid:  

o speerpunten van de Cliëntenraad worden door de Raden van Bestuur meegenomen 

in de beleidscyclus;  

o de Cliëntenraad neemt deel aan activiteiten die deel uitmaken van het 

veiligheidsbeleid van de organisatie;  

o de Cliëntenraad heeft een eigen agenda en zet punten vanuit het patiëntenbelang op 

de agenda van het gezamenlijk overleg met de Raden van Bestuur. 

 Definiëring van de reikwijdte van patiëntveiligheid:  

o Er is sprake van een heldere en gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van 

patiëntveiligheid;  

o Raden van Bestuur en Cliëntenraad hebben een gedeelde visie en ambitie over 

patiëntveiligheid die past bij de organisatie c.q. doelgroep. 
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In de onderstaande tabel (6) is weergegeven hoeveel instellingen lijken te voldoen aan deze 

kenmerken.  

 

Tabel 6  Overzicht Best practices 

 Totaal (n) Best practices (n) Best practices (%) 

ZKH  19 4 21% 

GGZ  13 4 31% 

GHZ  11 4 36% 

VVT  14 4 29% 

TOTAAL  57 16 28% 

 

 

Verschillen de factoren per sector? 

Over het algemeen zijn er nauwelijks verschillen per sector. Om te komen tot de best practices zijn 

alle instellingen bij elkaar genomen om vervolgens te kijken naar de kenmerken van best practices. 

Op basis van deze kenmerken is duidelijk geworden dat in alle sectoren best practices voorkomen.  

 

Wat is de invloed van deze Cliëntenraden op het veiligheidsbeleid van de instelling? 

Het beantwoorden van deze vraag is lastig gebleken en in de analyses niet meegenomen. 

Uitgangspunt bij de invloed van cliëntenraden op het veiligheidsbeleid is dat er sprake is van 

tenminste het niveau van partnership volgens de participatieladder. Daarbij zijn zowel de Raad van 

Bestuur als de cliëntenraad tevreden over de interactie ten aanzien van patiëntveiligheidsbeleid.  
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Deel 3: Co-training 

Co-training voor Raden van Bestuur en Cliëntraden 

Genoemde succesfactoren bij Deel 2 zijn verwerkt in een co-training voor Raden van Bestuur en 

Cliëntenraden. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met het LSR, LOC en de NPCF.  

 

Doel 

Het hoofddoel van de training was het bieden van handvatten voor de leden van de cliëntenraad en 

de Raad van Bestuur voor het realiseren van een actieve en constructieve inbreng van de 

Cliëntenraad op het gebied van patiëntveiligheid. Als onderdeel van de ontwikkeling van de training 

is deze als pilot aangeboden aan 4 organisaties (1 per sector).  

Het beoogde resultaat van de co-training is als volgt geformuleerd: De cliëntenraad en bestuurder 

die samen de co-training hebben doorlopen, gaan naar huis met een goed en gezamenlijk beeld van 

hoe zij presteren op het terrein van patiëntveiligheidsbeleid. Zij hebben een beeld over 

mogelijkheden en wenselijkheden om hun samenwerking te verbeteren en een concreet inzicht in 

welke stappen daarvoor kunnen worden gezet.  

 

Pilot 

De pilot is bij 3 organisaties uitgevoerd; een ziekenhuis, een VVT organisatie en een organisatie in de 

GGZ. De deelnemende organisatie uit de GHZ heeft zich op het laatste moment teruggetrokken.  

De training bestond uit 1 dagdeel (zie bijlage 3) en werd op de eigen locatie van de organisatie 

verzorgd door een trainer vanuit het LSR of het LOC. In totaal hebben 19 deelnemers de co-training 

gevolgd; 14 leden van de Cliëntenraad, 1 ambtelijk secretaris Cliëntenraad, 3 leden Raden van 

Bestuur en 1 adviseur Raden van Bestuur. 

 

Uitkomsten evaluatie 

De pilot trainingen zijn geëvalueerd via een schriftelijke vragenlijst en een groepsinterview met 

zoveel mogelijk deelnemers van de afzonderlijke co-trainingen.  

In totaal hebben 10 personen deelgenomen aan de evaluatie (waaronder 2 leden Raden van Bestuur 

en 1 ambtelijk secretaris) en zijn er 13 vragenlijsten ingevuld. 

 

Alle deelnemers waren positief over de co-training. Uit de groepsinterviews en de vragenlijst is 

gebleken dat men de openheid waardeerde om in een dialoog de samenwerking rondom 

patiëntveiligheid op een hoger plan te tillen. Het gedurende een dagdeel met elkaar focussen op 

patiëntveiligheid, de huidige samenwerking evalueren en te komen tot nieuwe ideeën voor een 

vervolg vond men leerzaam; “we hebben een punt aan de horizon gezet.” Verder is het 

veiligheidsbewustzijn en de samenwerking op dit gebied door de co-training vergroot. Deelnemers 

vonden het inzichtgevend om te reflecteren op het huidige functioneren van de Cliëntenraad (op het 

gebied van patiëntveiligheid) met behulp van de participatieladder. Deze reflectie bracht onder meer 

het inzicht dat men al goed of complementair bezig is, maar ook dat de Cliëntenraad meer eigen 

initiatief mag ontplooien. 
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Enkele uitspraken van deelnemers over de zinvolheid van de co-training: 
“Vooral een bewustwording van weten waar je staat en dat je stappen kunt zetten. Misschien 
wel het mooiste effect van de training. Hoe kan je een stap verder komen.” (ambtelijk 
secretaris) 

 
“Wij hebben de verschillende dingen die we hebben gedaan nooit gebundeld als 
“patiëntveiligheid”. Weet wel dat er vanuit ons en RvB veel aandacht is geweest voor PV. 
Goed om dat in de toekomst te gaan doen, en aandachtsgebieden te formuleren.” (lid CR) 
 
“Sfeer, rust en tijd voor het gesprek prettig. Het model [participatieladder – bestuursstijlen] is 
heel inzichtelijk en een heel praktisch instrument. Helpend om het goede gesprek te voeren. Je 
kunt aan de hand dat model met elkaar afspreken hoe je per onderwerp wilt samenwerken; 
alleen informatie of juist op het hoogste niveau samen te werken.” (RvB) 

 

De training eindigde voor iedere organisatie met het formuleren van een actieplan of verbeterpunten 

voor het vervolg. Voorgenomen acties zijn: deelnemen aan veiligheidsrondes in het ziekenhuis, 

andere insteek rondom het thema ‘vallen’ (VVT), meer gericht zijn op het ‘veilig voelen’ en vaker 

evalueren (GGZ). 

 

Uit de interviews en de vragenlijsten blijkt dat men de werkvormen prettig en over het algemeen 

zinvol vond. Het tijdsframe van één dagdeel was voor de meeste deelnemers ruim voldoende. 

Genoemde verbeterpunten zijn: 

 materiaal of leestips vooraf; 

 beginsituatie vooraf in kaart brengen; 

 patiëntveiligheid scherper formuleren; 

 ‘goede voorbeelden’ positiever en concreter inzetten; 

 Raden van Bestuur ruimte geven om bijv. beleidsadviseur mee te nemen. 
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4.  Conclusie en aanbevelingen  
 

4.1 Conclusie 
Cliëntgerichtheid wordt gezien als een noodzakelijk onderdeel van goede kwaliteit van de 

gezondheidszorg ( IGZ, 2011; Wollersheim et al., 2011; Epstein et al., 2010; CBO, 2009; Wolf et al., 

2008; IoM, 2001; Stewart, 2001; Propper & Steenbeek, 1999). Het U.S. Institute of Medicine 

benoemt cliëntgerichtheid in 2001 als één van de zes doelen voor de verbetering van de 

gezondheidszorg, en als  krachtig antwoord op de onmogelijkheid van het gezondheidszorgsysteem 

te reageren op specifieke behoeften, voorkeuren en waarden van cliënten (NPCF, 2010). Hoewel een 

breed geaccepteerde definitie van cliëntgerichtheid ontbreekt IGZ, 2011; Wollersheim et al., 2011, 

CBO, 2009; Propper & Steenbeek, 1999), focussen de meeste studies zich op aspecten van begrip 

hebben voor en respecteren van de waarden, behoeften en wensen van de individuele cliënt; 

betrekken van de cliënt in het zorgproces; betrekken van familie en vrienden; en toegang tot zorg en 

informatie, emotionele ondersteuning en lichamelijk comfort (Zuidgeest et al., 2011; Homberg et al., 

2009a; Homberg et al., 2009b; Kraan & Meurs, 2008; LSR, 2007).  

Ook in veiligheid van de zorg wordt een rol gezien voor de cliënt. De cliënt is immers in de unieke 

positie dat hij bijna het hele zorgproces, inclusief de inconsistenties en fouten, kan waarnemen en 

zou kunnen handelen om onbedoelde schade te voorkomen.  

Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (CBO) heeft in opdracht van ZonMw in 2009 

een voorstudie uitgevoerd naar de rol van de cliënt in patiëntveiligheid (18). Zij schetsen vier niveaus 

waarop de cliënt kan participeren (zie tabel 7). Op microniveau kan de individuele cliënt participeren 

in een veilig verloop van zijn eigen zorgproces. Op strategisch/mesoniveau wordt de cliënt gezien als 

vertegenwoordiger in bijvoorbeeld de Cliëntenraad van een zorginstelling of praktijk. Op 

landelijk/macroniveau vindt participatie plaats in bijvoorbeeld cliëntenverenigingen en 

koepelorganisaties. Het systeemniveau heeft betrekking op participatie van de cliënt in de landelijke 

wet- en regelgeving.  

 

Tabel 7  Niveaus van cliëntparticipatie (ZonMw, 2012) 

Microniveau Individueel behandelproces 

Mesoniveau Strategisch niveau in zorginstelling 

Macroniveau Landelijk niveau 

Systeemniveau Wet- en regelgeving 

 

Cliëntenraden kunnen op mesoniveau een rol spelen bij het vormgeven van het veiligheidsbeleid en 

het vergroten van de patiëntveiligheid. Het is echter niet bekend hoe bestuurders het 

cliëntperspectief effectief kunnen meenemen in het vormgeven van dit beleid. Dit onderzoek wilde 

bijdragen aan inzicht in de rol die bestuurders, samen met de Cliëntenraad, kunnen oppakken om 

adequaat te sturen op veiligheid met inbreng van het cliëntenperspectief. 
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Uit dit project blijkt dat deze rol nog lang niet overal optimaal wordt opgepakt. Raden van Bestuur en 

Cliëntenraden in alle sectoren zijn weliswaar over het algemeen tevreden over de samenwerking, 

maar slechts 1/5 tot 1/3 van de instellingen voldoet aan de kenmerken van een best practice, 

gedefinieerd als: dialoog, proactieve houding Cliëntenraad, lerend karakter, betrokkenheid 

Cliëntenraad bij de ontwikkeling van het patiëntveiligheidsbeleid, invloed van de Cliëntenraad op het 

patiëntveiligheidsbeleid en gezamenlijke definiëring van de reikwijdte van patiëntveiligheid. 

 

Dialoog 

Discussiëren, kennis uitwisselen en het delen van signalen en plannen komt in uiteenlopende mate 

voor. Slechts 16% van de cliëntenraden in de ziekenhuizen vinden dat zij als ‘partner’ samenwerken 

met de Raden van Bestuur; 39% van de Raden van Bestuur in de ziekenhuissector vindt dit ook. In de 

VVT is respectievelijk 25% van de Raden van Bestuur en 48% van de Cliëntenraad van mening dat de 

Cliëntenraad functioneert op de trede ‘partnerschap’ (gelijkwaardige samenwerking, gezamenlijke 

besluitvorming, samenwerking t.a.v. vormgeven, ontwikkelen en evalueren van 

patiëntveiligheidsbeleid). In de GGZ en GHZ is meer sprake van een dialoog, echter de cliëntenraden 

vinden minder dan de Raden van Bestuur dat zij op dit niveau participeren.  

Het feit dat de vergaderfrequentie en andere (informele) contactmomenten tussen de Cliëntenraad 

en Raden van Bestuur in de ziekenhuizen en VVT lager ligt dan bij de GGZ en GHZ (25% en 39% t.o.v. 

57% en 49% maandelijks formeel overleg) kan hiermee verband houden.  

 

Proactieve houding  

Over het algemeen verwachten Raden van Bestuur dat de Cliëntenraad zich kritisch en actief opstelt. 

Bestuurders in de ziekenhuissector verwachten echter toch vooral dat de Cliëntenraad zich opstelt 

als (toetsend) adviesorgaan. In de GGZ is het meer gebruikelijk de Cliëntenraad actief deelneemt aan 

(veiligheids)audits en/of veiligheidsrondes c.q. WalkRounds. Cliëntenraden in de GHZ en VVT worden 

door de bestuurders nadrukkelijk uitgenodigd om meer eigen initiatief te nemen en proactief 

signalen over onveiligheid in te brengen. 

Daarnaast vindt 94,5% van de bestuurders het belangrijk dat de Cliëntenraad zich goed informeert 

over interne en externe ontwikkelingen, en is 69% van mening dat de Cliëntenraad het perspectief 

van de achterban dient te betrekken in bv. hun adviezen. Hoewel gesprekken met cliënten en 

patiëntenenquêtes veel gebruikte instrumenten zijn van de Cliëntenraad voor achterbanraadpleging, 

blijft het een lastig punt voor cliëntenraden om hun rol als cliëntvertegenwoordiger goed in te vullen. 

 

Lerend karakter 

Alle cliëntenraden geven blijk van reflectie op hun rol en strategie. Echter, gezamenlijk met de Raad 
van Bestuur reflecteren op de samenwerking (t.a.v. patiëntveiligheid) wordt nog niet overal 
structureel gedaan. Daarnaast zijn er bestuurders die behalve overleg met de Cliëntenraad het 
cliëntperspectief (over veiligheid) ook op een andere manier vorm geven; bijvoorbeeld via 
spiegelgesprekken, WalkRounds, dialoog of individuele belangstellende cliënten laten deelnemen in 
werkgroepen.  
Cliëntenraadsleden vinden het vaak lastig of niet wenselijk om lid te zijn van een werkgroep, onder 
het mom van “de slager keurt zijn eigen vlees”. Andere leden hebben hier een modus voor gevonden 
en zijn in staat mee te denken in een werkgroep (waardoor ze bij de start van een traject al 
betrokken worden) en neutraal een adviesaanvraag te behandelen. 
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De moeilijkheden van cliëntenraden met betrekking tot achterbanraadpleging, de veranderende 

populatie in de VVT en de toename in ambulante zorg in de GGZ nodigen uit tot een andere kijk op 

de rol van de Cliëntenraad en plaats van het cliëntperspectief in het veiligheidsbeleid.  

 

Betrokkenheid bij ontwikkeling PV beleid & Invloed op PV beleid 

Over het betrekken van de Cliëntenraad bij (de ontwikkeling) van patiëntveiligheid verschillen de 

meningen. Van de Bestuurders in de ziekenhuissector vindt 72% dat de Cliëntenraad structureel 

betrokken moet worden. Bij bestuurders in de andere sectoren ligt dit percentage hoger.  

77%  van de bestuurders in de GGZ en ziekenhuissector vindt dat de Cliëntenraad structureel 

betrokken dient te worden bij het patiëntveiligheidsbeleid, t.o.v. 100% in de GHZ en VVT sector. 

Mogelijk hebben de lagere percentages te maken met de definiëring van patiëntveiligheid en de 

belegde verantwoordelijkheden daarbinnen (ZKH), en met de samenstelling (en competenties) van 

de Cliëntenraad (VVT). Lage / mindere betrokkenheid van de Cliëntenraad bij patiëntveiligheid via 

deelname aan bijvoorbeeld werk- of projectgroepen, belemmert hun invloed op en participatie aan 

het patiëntveiligheidsbeleid. 

 

Gezamenlijke definitie patiëntveiligheid.  

Tot slot wordt patiëntveiligheid verschillend gedefinieerd. In de ziekenhuissector bakent de Raad van 

Bestuur het onderwerp het meest af (voorkomen van vermijdbare schade). De Cliëntenraad in deze 

sector definieert het echter al breder en betrekt veilig voelen en privacy bij de omschrijving. De GGZ, 

VVT en GHZ verschillen van de ziekenhuissector in de breedte van de definitie. Doordat deze 

sectoren deels een woonfunctie vervullen zijn zaken als veiligheid van gebouwen, omgeving, voedsel 

onderdeel van cliëntveiligheid. Over het algemeen valt op dat Cliëntenraad een minder duidelijk 

beeld hebben van wat PV is dan de Raad van Bestuur. Dit is een belemmering bij het agenderen en 

beïnvloeden van het onderwerp. 

 

Dit onderzoek laat zien dat cliëntenraden de Raden van Bestuur adviseren over patiëntveiligheid 

maar dat de rol van cliëntenraden hierin niet optimaal benut wordt. In slechts 16 instellingen (28%) 

werd de samenwerking tussen Raden van Bestuur en Cliëntenraad als best practice geclassificeerd. 

Dat wil niet zeggen dat de rol van de cliëntenraad op het gebied van patiëntveiligheid optimaal wordt 

ingevuld. Tijdens de co-training met een drietal best practice organisaties bleek dat de gelegenheid 

om te discussiëren over patiëntveiligheid de dialoog over dit onderwerp op een hoger plan kon tillen. 

Dit kan een eerste aanzet zijn om de rol van de Cliëntenraad te optimaliseren. 
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4.2 Aanbevelingen 
 
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ, ingesteld in 1996) regelt dat cliënten 

inspraak hebben in het beleid van de zorginstelling waar ze verblijven. Het veiligheidsbeleid is één 

van de onderwerpen waarover een Raad van Bestuur de Cliëntenraad om advies moet vragen. 

Cliëntenraden kunnen de Raad van Bestuur hier ook ongevraagd over adviseren.  

Raden van Bestuur en Cliëntenraden kunnen sturing op veiligheid met inbreng van het 

cliëntenperspectief verbeteren. 

 

Organisaties die hierin voorop lopen voldoen aan de kenmerken van de best practice: dialoog, pro 

actieve houding Cliëntenraad, lerend karakter, betrokkenheid Cliëntenraad bij de ontwikkeling van 

het patiëntveiligheidsbeleid, invloed van de Cliëntenraad op het patiëntveiligheidsbeleid en een 

gezamenlijke definiëring van de reikwijdte van patiëntveiligheid. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat Raden van Bestuur en Cliëntenraad vaak verschillende verwachtingen en 

visies hebben. Om de Cliëntenraad optimaal te positioneren en daarnaast de samenwerking tussen 

Raden van Bestuur en Cliëntenraad te verbeteren wordt aanbevolen hier in scholing aandacht aan te 

besteden.  

 

Naast het bestaande aanbod van scholing aan cliëntenraden is het ook  van belang dat Raden van 

Bestuur en Cliëntenraad samen discussiëren over wederzijdse verwachtingen. De scholing die 

ontwikkeld is in dit project kan hier handvatten voor bieden en vormt een waardevolle aanvulling op 

het bestaande scholingsaanbod.  
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Bijlage 1: Kenmerken Best Practices met bijbehorende thema’s en codes 

 
1. Dialoog   

- Interactie tussen RvB en CR gaat om discussie en meningsvorming 

- RvB is zich ervan bewust dat het in de interactie met de CR gaat om discussie en 

meningsvorming en niet om het nemen van een besluit. 

- Communicatie is vooral gericht op kennisuitwisseling, delen van signalen, voornemens en 

plannen (dialoog). 

- Wederzijdse beïnvloeding  door: zakelijke en persoonlijke contactmomenten RvB – CR; 

formeel en informeel contact RvB – CR; mix van formele en informele overleg- 

mogelijkheden. 

- Naast zakelijke ook persoonlijke contactmomenten tussen  RvB en CR. 

- Uitwisselen van signalen. 

- CR functioneert als klankbord c.q. spiegel voor de RvB. CR is kritisch en geeft tegenspel. 

- Rol voorzitter CR; voorzitter heeft gevoel voor verhoudingen, ‘weet hoe de hazen lopen’ 

en is in staat om de CR leden z.n. richting te geven of te stimuleren. 

- Gelijkwaardigheid. Er is sprake van wederzijds vertrouwen, respect, begrip en openheid. 

CR voelt zich gelijkwaardig benaderd door de RvB.  

 

 

2. Pro actieve houding CR 

- CR neemt deel aan activiteiten die deel uitmaken van het veiligheidsbeleid c.q. de 

management instrumenten t.a.v. het monitoren en verzamelen van  signalen. Zoals 

veiligheidrondes, audits, spiegelgesprekken. 

- CR gaat zelf op zoek naar signalen d.m.v. onderzoek. 

- Goed ingeregelde cyclus van signaal > knelpunt > beleidswensen / verbeteringen. 

- CR neemt initiatief zich te informeren over ontwikkelingen; intern en extern. 

- CR kan op eigen initiatief spreken met andere gremia uit de organisatie. 

- Pro actieve houding CR ook op het gebied van meningsvorming en achterbanraadpleging. 

- RvB ondersteunt en faciliteert de CR in het op zoek gaan naar signalen en de 

achterbanraadpleging; geeft de CR de ruimte, mogelijkheden en bevoegdheid. 

 
3. Lerend karakter 

- Uitwisseling CR met andere cliëntenraden en goede vertaling kunnen maken van de 

opgedane kennis en ideeën naar eigen situatie. 

- Reflectie CR op eigen strategie en eigen rol. 

- RvB heeft drive om verbinding met de CR aan te gaan, past communicatie zo nodig aan 

het tempo of draagkracht van de CR aan. 

- RvB geeft de inbreng van cliënten in bredere zin (in of uit zorg) een meer prominentere 

plaats. Gebruikt een diversiteit aan instrumenten om informatie vanuit cliëntperspectief 

te verzamelen, die verder gaat dan alleen de CR.  
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4. Betrokkenheid CR bij de ontwikkeling van het patiëntveiligheidsbeleid  

- CR is al in conceptfase bij het opstellen van patiëntveiligheidsbeleid betrokken.  

- RvB betrekt de CR in conceptfase bij het opstellen van het patiëntveiligheidsbeleid. 

- Gevoel van betrokkenheid bij de CR bij beleidsvorming. 

- Er is sprake van cocreatie / coproductie. 

- RvB maakt gebruik van de bovenwettelijke bevoegdheid door ruimte te creëren om de 

CR eerder te betrekken bij het patiëntveiligheidsbeleid dan alleen in het formele 

adviestraject (bijv. via deelname in een werkgroep of projectgroep). 

 

 

5. Invloed CR op patiëntveiligheidsbeleid  

- Speerpunten CR worden door RvB meegenomen in de beleidscyclus. 

- Invloed CR is herkenbaar en merkbaar. 

- Deelname van CR aan activiteiten die deel uitmaken van het veiligheidsbeleid. 

- CR heeft ook een eigen agenda; zet punten vanuit patiëntbelang  c.q. patiëntveiligheid 

op de agenda. 

 

 

6. Reikwijdte patiëntveiligheid is gedefinieerd 

- Gedeelde visie CR en RvB over patiëntveiligheid, passend bij organisatie c.q. doelgroep. 

- Gedeelde ambitie en cultuur in medezeggenschap. 

- Gedeelde verantwoordelijkheid (en belang) t.a.v. patiëntveiligheid. 

- Helderheid bij RvB en CR over ieders verantwoordelijkheid. 

 
 
Uitgangspunt van de BEST PRACTICES is dat de er minstens sprake moet zijn van participatie van de 

CR  op het niveau van partnership. Literatuur over burgerparticipatie suggereert dat de intensiteit 

waarmee de CR participeert nauw samenhangt met de bestuursstijl van de RvB; in het geval van Best 

Practices zijn dat (in ieder geval) de faciliterende en samenwerkende bestuursstijl. 

Bestuursstijlen RvB: 

A. Faciliterende stijl; bestuur biedt ondersteuning in tijd, geld, deskundigheid, materiële 

hulpmiddelen. Laat het initiatief bij de CR. 

B. Samenwerkende stijl; bestuur werkt op basis van gelijkwaardigheid met de CR samen. 

De CR wordt gezien als samenwerkingspartner. 

Participatieladder: 

Partnership; er is een gelijkwaardige samenwerking waarbij de CR zijn eigen rol heeft en er sprake is 

van een gezamenlijke besluitvorming met de RvB. CR en RvB stellen gezamenlijk vast waarover 

gesproken wordt. De RvB verbindt zich in principe aan de uitkomsten van deze gesprekken. De CR 

beslist mee. 
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Bijlage 2: Overzicht besproken onderwerpen (gezamenlijk overleg RvB en CR) per sector 

 
Ziekenhuizen  

Onderwerp Aangekaart door 

CR 

Aangekaart door 

RvB 

Onduidelijk / 

beide 

Evaluatie gastvrijheidsprijs   x 

Eigen regie patiënt x   

Medicatieoverdracht project  x  

Bezoek RVE door CR: 

- overdracht 

-spiegelgesprekken 
-schaduwen 

x   

Ouderenzorg / kwetsbare groepen x   

Implementatie veldnorm huiselijk 

geweld 

 x  

Verbetercyclus n.a.v. klachten  x  

Aanscherping antibiotica beleid  x  

Overleg klachtencommissie x   

Toelichting jaargesprek IGZ   x 

Jaarverslag patiëntveiligheid 

commissie 

  x 

Veiligheidsrondes   x 

Invalide toilet op afdeling   x 

Reanimatie   x 

Patiëntervaringsonderzoek   x 

 
GGZ 

Onderwerp Aangekaart door 

CR 

Aangekaart door 

RvB 

Onduidelijk / 

beide 

EPD x   

Dwang & drang  x  

Drugsbeleid   x 

Kwaliteit en Veiligheid   x 

Sociale hygiëne x   

Externe audit  x  

Veiligheidsaudit    x 

Jaarverslag Agressie meldingen   x 

Veiligheidsposters   x 

Veiligheidsplan   x 

Veiligheidstraining   x 

Kwartaalrapportages VIM   x 

Cameratoezicht   x 

Jaarverslag klachtencommissie   x 

Medicatieveiligheid    x 

Ervaringen veiligheidsrondes   x 

Meldcode kindermishandeling en 

huiselijk geweld 

  x 
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GHZ 

Onderwerp Aangekaart door 

CR 

Aangekaart door 

RvB 

Onduidelijk / beide 

Veranderingen in de nachtzorg x   

FOBO trends   x 

Vrijheidsbeperkende maatregelen   x 

Epilepsiecontrole   x 

Rapport cliëntervaringsonderzoek   x 

Beleidskeuzes vervoer   x 

Klachten, klachtencommissie x   

Inspectierapport    x 

Veiligheid in relatie tot agressie   x 

Beleid terugdringing M&M x   

‘vaste gezichten’ x   

Kwaliteitsrapportage   x 

RI&E seksuele intimidatie en 

pesten 

  x 

MRSA beleid   x 

Reanimatiebeleid   x 

 
VVT 

Onderwerp Aangekaart door 

CR 

Aangekaart door 

RvB 

Onduidelijk / beide 

Controle door brandweer   x  

Inspectiebezoek n.a.v. klacht  x  

CQ metingen + plan van aanpak   x 

Cliëntgerelateerde protocollen   x 

Reglement klachtencommissie   x 

Bedrijfsrecherche    x 

Cliënt vertrouwenspersoon    x 

Attitude project x   

Ziekteverzuim    x 

Mondzorg    x 

Brandoefeningen    x 

Badges en uniformbeleid   x 

Protocol diefstal   x 

MIC meldingen / kwartaalrapport   x 

Noodscenario stroomuitval    x 
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Bijlage 3: (Be)sturen op patiëntveiligheid - Co-training 

 

Co-training cliëntenraad en Raad van Bestuur   

Datum Locatie   
Begeleider  
 

 
 
Doelen  

De co-training biedt handvatten voor de leden van de cliëntenraad en de Raad van Bestuur voor het 
realiseren van een actieve en constructieve inbreng van de cliëntenraad op het gebied van 
patiëntveiligheid.  

 
Subdoelen:  

 Kennis over de relatie tussen de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz)  en het Veiligheids Management Systeem (VMS). 

 Inzicht in manieren om resultaten van achterbanraad- 

plegingen en participatievormen in te brengen in de samenwerking. 

 Vaststellen welke goede voorbeelden van samenwerking ten aanzien van 

patiëntveiligheidsbeleid inspirerend zijn voor cliëntenraad en Raad van Bestuur. 

 Formuleren welke veranderingen in de eigen werkwijze mogelijk en wenselijk zijn 

om de samenwerking op het gebied van patiëntveiligheidsbeleid te optimaliseren 

Resultaat Deelnemers creëren een goed en gezamenlijk beeld van hoe zij presteren op het terrein 
van veiligheidsbeleid. Zij weten waar mogelijkheden en behoeften/wensen liggen om 
hun samenwerking te verbeteren. Zij hebben inzicht in welke stappen daarvoor kunnen 
worden gezet. 
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Voorstel Programma 

 

13.00 – 13.30 uur Inloopt met koffie en thee 
 
13.30 – 14.00 uur Introductie en kennismaking 
 

De cursusleider introduceert de training. Daarna maken we op luchtige wijze 
kennis met elkaar. 
 

14.00 – 15.00 uur Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (WMCZ) 

 
Het kader van het veiligheidsbeleid binnen een ziekenhuis is het 
Veiligheidsmanagementsysteem. Het kader waarbinnen cliëntenraden 
opereren is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Hoe zien 
beide kaders eruit? Wat kan een cliëntenraad met het veiligheidsbeleid?   

Inhoud 

 Op actieve wijze onderzoeken we wat patiëntveiligheid is, uit welke 

onderdelen een VMS bestaat en welke rechten een  cliëntenraad heeft 

wat betreft het veiligheidsbeleid. 

 We maken kennis met mogelijkheden voor cliëntenparticipatie. 

 

15.00 – 16.15 uur Praktijk samenwerking 
 

De cliëntenraad en de Raad van Bestuur hebben door de tijd heen een relatie 
opgebouwd. Hoe ervaren beiden de relatie wat betreft het veiligheidsbeleid? 
Hoe kan de samenwerking omschreven worden?     

Inhoud 

Op actieve wijze onderzoeken we de huidige rol en positie van de cliëntenraad 
en de Raad van Bestuur. Welke verwachtingen hebben de cliëntenraad en de 
Raad van Bestuur van elkaar? We scoren onszelf op de participatieladder en 
de gehanteerde bestuursstijl. 
 

16.15 – 17.45 uur Versterken praktijk samenwerking 
 

We weten nu hoe de huidige samenwerking ervaren wordt. Wat is er nodig 
om de samenwerking te versterken?  

Inhoud 

 Aan de hand van good practices stellen we de gewenste stip op de 

horizon vast wat betreft de samenwerkingsrelatie. 

 We maken een actieplan om de gewenste stip op de horizon te bereiken.  

 

17.45 – 18 uur  Evaluatie 

 


