WETGEVING

De laatste horde voor de eindstreep
door Heleen van Veen

De verbeterde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen heeft al een
lang traject afgelegd. Maar de eindstreep lijkt dan toch in zicht. Een gesprek
hierover met Jasper Boele, directeur van het LSR, die al die tijd lobbyde voor
verbeteringen.
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