
 De rol van de cliëntenraad in crisistijd  
 door Floor van Kraaij en Elise Koekkoek

CORONA

De unieke inbreng van cliëntenraden is, zeker in crisistijd, essentieel. Zij staan 
in contact met cliënten, hebben een beeld van hoe zij de zorg ervaren, wat voor 
hen van belang is en wat de effecten van coronabeleid voor hen betekenen. 
Cliëntenraden kunnen door hun overlegpositie het perspectief van de cliënt toe-
voegen in crisisoverleg en op bestuurlijk niveau. 

Cliëntenraden moeten in staat worden gesteld om 
kritische vragen te stellen, mee te denken, te advi-
seren en mee te beslissen over coronamaatregelen 
en het op- of afschalen van zorg. Dit vergt het goed 
georganiseerd zijn van:
• achterbancontact met cliënten die mogelijk te 

maken krijgen met uitgestelde zorg, maar ook 
met coronapatiënten en eventueel hun naasten;

• afspraken over informatievoorziening, overleg en 
besluitvorming;

• facilitering van het werk van de cliëntenraad. 

Inmiddels zijn we een jaar in crisistijd. Uit de  
praktijk blijkt dat cliëntenraden op verschillende 
manieren betrokken zijn bij het realiseren van 
afspraken over het coronabeleid. Er zijn cliënten- 
raden die deelnemen aan het crisisteam, die peilen 
wat belangrijk is voor patiënten in hun cliënten- 
panel of die adviseren over de informatievoorzie-
ning aan cliënten.

Als dit eenmaal loopt, ontstaat ruimte om ook 
ethische dilemma’s bespreekbaar te maken en het 
bewustzijn in de balans van veiligheid en regels 
versus kwaliteit van leven te stimuleren. Want 
afwegingen over prioritering van behandelingen of 
handhaving van regels bij bezoek of overlijden zijn 

erg ingrijpend voor patiënten. Maar… het zijn roe-
rige tijden. Soms accepteren cliëntenraden ook dat 
een actieve rol niet haalbaar is. Iedere cliëntenraad 
moet doen wat past in de eigen gegeven situatie. 

Praktijkvoorbeeld van een cliëntenraad zieken-
huis maart 2020
‘Wij maken als cliëntenraad nu pas op de 
plaats. De acute zorg en veiligheid in het 
ziekenhuis staan nu natuurlijk centraal voor 
de medewerkers en de bestuurders. We 
worden goed op de hoogte gehouden door de 
bestuurder. Als cliëntenraad bewaken we nu 
vooral hoe er wordt gecommuniceerd met onze 
achterban. De bestuurder heeft laten weten 
graag open te staan voor onze vragen en/of 
feedback.’

De belangrijkste rechten van de cliëntenraad 
in crisistijd
Een cliëntenraad heeft volgens de Wmcz 2018 
onder andere recht op: 
• Het verkrijgen van alle informatie die de cliën-

tenraad voor het uitvoeren van zijn taak nodig 
heeft. De cliëntenraad kan vragen om structureel, 
digitaal en/of telefonisch, op de hoogte te worden 
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gehouden en van informatie te worden voorzien. 
De cliëntenraad kan ook vragen naar huidig of 
nieuw beleid dat is opgesteld rondom crisisinter-
ventie, hygiëne, veiligheid of toelatingsbeleid. 

• Het geven van ongevraagd advies over alle 
onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. 
Dit kan gaan over de gang van zaken in de or-
ganisatie, maar ook over de effecten daarvan op 
cliënten. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid 
van de informatie.

• Adviesrecht over een aantal organisatorische 
wijzigingen, bijvoorbeeld over voorgenomen 
besluiten inzake (geheel of gedeeltelijke) beëindi-
ging of uitbreiding van de zorgverlening of bij 
een belangrijke wijziging in de organisatie van de 
zorgverlening.

• Instemmingsrecht over voorgenomen regelingen 
voor cliënten (bijvoorbeeld een bezoekregeling) 
en voorgenomen beleid rondom kwaliteit van 
zorg, veiligheid, hygiëne of toelating of beëindi-
ging van de zorgverlening aan cliënten. 

• Overleg met de zorgaanbieder en overleg met 
zijn achterban. De cliëntenraad overlegt regel-
matig met de zorgaanbieder over het beleid, 
ontwikkelingen en aanvragen voor advies of 
instemming.

Let wel, in tijden van crisis gelden ook landelijke of 
andere wettelijke kaders, zoals genoemd in het 

Draaiboek Pandemie van de Nederlandse Vereni-
ging voor Intensive Care (NVIC). Soms is acuut 
handelen door de zorgaanbieder nodig en is er wei-
nig tijd voor besluitvormingsprocedures. Het is dan 
vooral zaak mee te denken waar mogelijk, los van 
de rechten die de cliëntenraad heeft. Dit is echter 
geen excuus om de rechten van de cliëntenraad 
helemaal los te laten. Er dient later geëvalueerd en 
besproken te worden waar de invloed wel aange-
wend kan worden en er kunnen afspraken worden 
gemaakt over de wijze waarop de cliëntenraad bij 
acuut handelen wordt betrokken.

Voorbeelden van onderwerpen in de corona-
situatie 
• (Tijdelijk) sluiten of samenvoegen van afdelingen 

(adviesrecht).
• De werking van een ‘corona-unit’ in samenspraak 

met zorginstellingen in de regio (adviesrecht).
• Wijzigen van de bezoekregeling (instemmings-

recht).
• Hygiënemaatregelen in de organisatie (instem-

mingsrecht).
• Maatregelen rond de maaltijdvoorziening (in-

stemmingsrecht).
• Communicatie naar cliënten en bezoekers, zoals 

welke informatie, toegankelijke informatie, de 
frequentie van de informatie (geen verplichting 
tot voorleggen).

Acuut handelen geen excuus om rechten  
van cliëntenraad los te laten
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• Ideeën om een ‘hart onder de riem te steken’ 
richting cliënten en medewerkers, bijvoorbeeld 
een kaart sturen, een videoboodschap maken, 
bloemen laten bezorgen (geen verplichting tot 
voorleggen).

• Verhouding aandacht en tijd voor coronapatiën-
ten ten opzichte van patiënten reguliere zorg 
(geen verplichting tot voorleggen).

Praktijkvoorbeeld van een cliëntenraad zieken-
huis april 2020
‘Gisteren nog een telefonisch onderhoud ge-
had met de algemeen directeur over de actuele 
situatie en het opschalen naar reguliere zorg. 
Een moeilijke klus, waarbij ook hier ervaring 
ontbreekt en het aankomt op maatwerk met 
alle aanwezige beperkingen. De gemene 
deler die wij beiden hebben is dat zorg nu, 
in aansluiting op deze pandemie, toe is aan 
structurele veranderingen, herwaarderingen en 
overstijgend beleid.’

Contact houden met de achterban
Houd als cliëntenraad contact met je achterban, 
zodat je weet wat er speelt en wat zij belangrijk 
vinden. Opties hiervoor zijn:

Geef informatie
Wijs op informatie en actualiteiten en stel vragen 
aan de achterban, bijvoorbeeld via een cliëntenpa-
nel of een filmpje. Zo ontvangt de cliëntenraad toch 
informatie en voelt de achterban zich gehoord en 
gezien.

Toon en stimuleer belangstelling 
Houd contact met cliënten, door bijvoorbeeld een 
kaartje te sturen. Stimuleer medewerkers van de 
organisatie in gesprek te gaan met cliënten en 
te luisteren naar hun verhaal en ervaringen. Wat 
betekent de situatie voor hun leven? Zo blijft de 
menselijke kant (het sociale, psychische en emoti-
onele welzijn) en de kwaliteit van leven in beeld en 
kunnen medewerkers emoties en wensen meewe-
gen bij het vinden van oplossingen.

Verzamel informatie 
Verzamel signalen, verhalen en ervaringen van 
cliënten, bijvoorbeeld over wat de coronasituatie 
voor iemand betekent. Maak bijvoorbeeld filmpjes 
in de organisatie. Bespreek de signalen met de 
overlegpartner. Als er nog geen digitaal cliëntenpa-
nel is, of een andere wijze van digitaal contact, is 
dit een reden om daar meer vaart achter te zetten.

Deel dilemma’s 
Het betrekken van de achterban helpt de cliënten-
raad bij het delen van de verantwoordelijkheid bij 
lastige vraagstukken. Bijvoorbeeld wat te doen als 
cliënten naar een ziekenhuis in een andere regio 
of een ander land worden gebracht? Wie bepaalt 
welke cliënten dit zijn? Hebben zij een keus? En 
welke stem hebben familieleden hierin?       

Adviseren over coronamaatregelen
Eenmaal het perspectief en de signalen van de 
achterban in beeld gebracht, kan de cliëntenraad, 
vanuit cliëntenperspectief, de coronamaatregelen 
toetsen en daarover (ongevraagd) advies geven. 
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Stel als cliëntenraad een eigen toetsingskader op. 
Houd daarbij ook oog voor de ‘reguliere’ belangrijke 
onderwerpen. Gebruik bij het opstellen van een 
toetsingskader vragen zoals:
• Krijgen cliënten voldoende en begrijpelijke infor-

matie?
• Wat zijn de gevolgen van een bepaalde beleids-

maatregel voor cliënten en hun leven?
• Zijn de maatregelen logisch en hebben ze het 

gewenste effect? 
• Staan de maatregelen in verhouding tot de 

risico’s? Is er naast veiligheid en lichamelijke 
gezondheid ook naar sociaal-emotionele gezond-
heid gekeken (proportionaliteit)?

• Is er voor de minst ingrijpende maatregel geko-
zen (subsidiariteit)?

• Is er gekozen voor maatwerk? Eén maatregel 
voor de hele organisatie of alle cliënten is niet 
altijd wenselijk. 

• Is er toelichting gegeven over de afwegingen 
bij maatregelen en is daarbij aandacht voor het 
uiten van wensen en behoeften van cliënten? Uit-
leg helpt cliënten om beleidsmaatregelen beter te 
begrijpen en om eventueel met andere oplossin-
gen te komen. 

• Is de klachtenfunctionaris op de hoogte en goed 
bereikbaar?

Nu afspraken maken voor de toekomst 
Het coronavirus is nog niet verdwenen. Belang-
rijk daarom om goede afspraken te maken over 
contact en overleg, voor nu en toekomstige crisis-
situaties. Kijk terug naar de afgelopen periode en 

bespreek wat de cliëntenraad heeft geleerd van 
de coronacrisis tot nu toe? Hoe is de cliëntenraad 
betrokken geweest bij de coronamaatregelen? Wat 
ging goed en wat kon beter? Vraag ook de achter-
ban hoe zij de crisis hebben ervaren. Leg bevin-
dingen vast en maak een voorstel voor werkwijze 
en betrokkenheid in crisissituaties. Bespreek dit 
met de overlegpartner en stel een gezamenlijke 
werkwijze vast. 

Praktijkvoorbeeld van een cliëntenraad 
revalidatie oktober 2020
‘Een punt van zorg was het afschalen van de 
reguliere zorg. Dit leidde tot het stopzetten van 
groepsbehandelingen. En patiënten moesten 
voor bepaalde poliklinische zorg overschake-
len naar videobellen. Het stopzetten van de 
poliklinische zorg vonden wij geen goede zaak. 
Als voorzitter heb ik dit aangekaart in de weke-
lijkse overleggen met de andere medezeggen-
schapsraden en de bestuurder.’

Over onderwerpen die spelen bij patiënten en bij 
de raad van bestuur dient ook een evaluatie en 
aanpak te worden ontwikkeld, bijvoorbeeld door 
een inhoudelijk werkplan of een jaarplanning te ma-
ken. Meepraten over onderwerpen als organisatie 
van de zorg maken de raad tot een waardevolle 
(unieke) gesprekspartner. Kortom: evalueer, blijf 
betrokken en praat mee op inhoud. 
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Onderstaande aandachtspunten kunnen hierbij een 
leidraad zijn.  
• Laat weten dat de cliëntenraad vroegtijdig een 

rol wil spelen in de besluitvorming. Geef aan 
hoe, waarover en op welke wijze de cliëntenraad 
betrokken wil zijn. 

• Spreek onderwerpen af waarbij de cliëntenraad 
in ieder geval betrokken wordt, bijvoorbeeld bij 
crisisteamoverleg, of informatievoorziening naar 
cliënten en naasten.

• Maak afspraken over het krijgen van informatie, 
het krijgen van antwoorden op vragen of over het 
organiseren van extra (digitale) vergaderingen. 

• Bewaak de advies- en instemmingsrechten van 
de cliëntenraad. Spreek ze eventueel nog eens 
door met de bestuurder.

• Spreek af hoe je als raadsleden onderling of in 
groepjes contact houdt. 

• Spreek af wie de contactpersoon is in crisistijd en 
plan vaste contactmomenten.

• Kijk naar de samenstelling van de cliënten-
raad. Is deze krachtig genoeg om een goed en 
onafhankelijk advies te geven? Is deze breed 
genoeg? Zijn alle cliënten vertegenwoordigd? Is 
het nodig om belangstellenden te werven?

• Het video-vergaderen of beeldbellen is inmiddels 
structureel en moet goed gefaciliteerd worden. 
Maak afspraken over beschikbare middelen 
hiertoe als dit nog niet goed loopt (regel bijvoor-
beeld de beschikbaarheid van een laptop van de 
organisatie voor cliëntenraadsleden)?

• Maak afspraken over verdere ontwikkeling van 
technologie. Hoe gaat het bijvoorbeeld met 
consulten via een videoverbinding, wat kan er 
verbeterd worden en is het wellicht in bepaalde 
gevallen een blijvende optie?

• Formuleer standpunten over actuele onderwer-
pen en laat je hierover informeren. Bedenk wat 
voor de cliëntenraad de belangrijkste onderwer-
pen zijn: is dat de organisatie van de zorg (en 
landelijke ontwikkelingen), is dat hoe omgegaan 
wordt met uitgestelde zorg, is dat ‘Samen beslis-
sen’ of klantbejegening? Of wil de raad meepra-
ten over concrete kwesties als wie bij een patiënt 
op bezoek mogen komen of welke mogelijkheden 
er zijn om als familie afscheid te kunnen nemen 
in de laatste levensfase?   

Dat cliënten hun eigen keuzes kunnen maken en 
hun wensen en behoeften kunnen uiten zijn onder-
werpen die in crisistijd speciale aandacht vereisen. 
Zorg er als cliëntenraad voor dat dit steeds op de 
agenda staat. Ook, of juist in crisistijd.

Kijk voor meer informatie, handige links, voorlich-
tingsmateriaal en vragen&antwoorden over de 
coronacrisis en wat de cliëntenraad ermee kan, op 
kennisbank.hetlsr.nl of hetlsr.nl. Of neem contact 
op: 030-299 00 04 of helpdesk@hetlsr.nl.

Maak goede afspraken voor nu en  
toekomstige crisissituaties 
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