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Utrecht, 14 januari 2019 

 
 

Op 20 november 2018 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 met 

algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer en voorgelegd aan uw Kamer. 

Op 15 januari start uw Kamercommissie met het voorbereidend onderzoek.  

Het LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap, koepelorganisatie van cliëntenraden in 

de curatieve sector en langdurige zorg, is het afgelopen decennium nauw betrokken 

geweest bij de verbeteringen van de Wmcz. Wij zijn verheugd dat er na al die tijd een 

wetsvoorstel voorligt dat de medezeggenschap van cliënten in de zorg moet gaan 

versterken. Het LSR vindt het daarom van groot belang dat wetsvoorstel nu zo snel 

mogelijk wordt doorgevoerd. 

Positieve verbeteringen 

De volgende punten wil het LSR uw als commissie nog meegeven als zijnde van groot 

belang om cliëntenraden sterker dan nu het geval is het cliëntenperspectief inbrengen in 

de zorgorganisatie. Duidelijke verbeteringen in het wetsvoorstel Wmcz 2018 zijn onder 

andere:  

• De invoering van het instemmingsrecht. Hierdoor hebben cliëntenraden meer 

mogelijkheden om invloed uit te oefenen op zaken die het directe leven van 

cliënten raken. 

• De verankering van de twee voorwaarden voor ondersteuning en financiering. 

Hiermee kunnen cliëntenraden in het gesprek met bestuurders duidelijk aangeven 

waar zij behoefte aan hebben en hoe de zorginstelling dit kan faciliteren. 

• Cliëntenraden hebben een verantwoordelijkheid in het zich responsief opstellen en 

zij dienen de mening van de achterban nadrukkelijk te betrekken in hun advisering. 

• Medezeggenschap wordt dichtbij de leefwereld, op locatie, verplicht gesteld. Na de 

algemene stemmingsronde in de Tweede Kamer is dit punt naar mening van het 

LSR goed verankerd in het bij uw Kamer voorliggend wetsvoorstel. 
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LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap 

Positief is ook dat een aantal waardevolle punten uit de huidige wet gehandhaafd blijft, 

zoals het bindend voordrachtsrecht voor een lid van de raad van toezicht. 

 

Het LSR vindt dat het voorliggende wetsvoorstel op de volgende punten verbeterd zou 

moeten worden, waarvoor wij aandacht vragen:  

Criterium instellen cliëntenraad eerstelijnszorg 

Het LSR hecht grote waarde aan de inbreng van het patiëntenperspectief in de 

eerstelijnszorg. Het criterium om een verplichting in te stellen voor een cliëntenraad bij 10 

zorgverleners is in de eerstelijnszorg opgehoogd naar 25 zorgverleners. Wij hebben 

begrip voor de aanpassing in de wet, tegelijkertijd kunnen er situatie zijn waarbij het zeer 

wenselijk is dat er een cliëntenraad in de eerstelijnszorg actief is bij minder dan 25 

zorgverleners, bijvoorbeeld in het geval dat patiënten van een private kliniek nadrukkelijk 

de wens hebben om de stem van de patiënt te verankeren. Het zou van meerwaarde zijn 

dat indien een representatieve groep patiënten van een eerstelijns zorgvoorziening met 

meer dan 10 patiënten een cliëntenraad wenst, zij hiertoe een verzoek zou kunnen 

indienen bij de zorgorganisatie.   

Geschillencommissie 

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden heeft sinds 1996 een belangrijke 

positie opgebouwd in het beoordelen van geschillen en het doen van uitspraken. Het LSR 

bepleit daarom één Commissie om zo de mogelijkheid tot versplintering te voorkomen.  

In de nieuwe wet zou daarom geregeld moeten worden dat alle zorgorganisaties gebruik 

moeten maken van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden en dat de kosten van 

de cliëntenraad voor procesondersteuning bij een gang naar de LCvV betaald worden. 

Graag zijn wij bereid u een nadere toelichting op bovenstaande te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

drs. ing. Jasper Boele 

Directeur LSR 

 


