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RUBRIEK MENINGSVERSCHIL

Soms ontstaat er tussen cliëntenraad en bestuurder een meningsverschil waar 

men niet meer uitkomt. Het probleem kan dan worden voorgelegd aan de Lan-

delijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV kan bemiddelen of 

optreden als scheidsrechter. De secretaris van de LCvV onderzoekt het menings-

verschil en organiseert een bemiddeling of een hoorzitting die kan leiden tot een 

bindende uitspraak. In deze rubriek leest u waarover dit in de praktijk kan gaan.

TV programma’s over ziektes en kwalen en het 

werk van artsen en hulpverleners zijn al jarenlang 

zeer populair en worden altijd goed bekeken. Dit 

begon al in de jaren tachtig met ‘Vinger aan de 

pols’ en inmiddels heeft elke omroep, publiek of 

commercieel, zo zijn eigen programma’s in dit 

genre. De aard en de opzet van die programma’s 

lopen uiteen: van praatprogramma’s tot reality-tv en 

met al dan niet live-uitgezonden operaties. 

In 2012 ontstond er een hoop commotie rond het 

programma 24 uur tussen leven en dood dat was 

opgenomen op de afdeling spoedeisende hulp 

van het VU Medisch Centrum waar vele camera’s 

waren opgehangen zonder dat dit kenbaar of zicht-

baar was voor de patiënten. Pas als de camera’s 

al aan het opnemen waren werd hier toestemming 

voor gevraagd, zo hadden de programmamakers 

bedacht, maar in de praktijk bleek dit soms ook pas 

te gebeuren nadat de patiënt alweer thuis was en 

de behandeling klaar. 

Schending beroepsgeheim en privacy

Enkele weken voor de geplande eerste uitzen-

ding ontstond er commotie over deze aanpak en 

besteedde het programma Nieuwsuur er aandacht 

aan. De programmamaker en de bestuurder van 

het VUmc werden kritisch bevraagd en verdedig-

den daarbij zeer stellig de werkwijze. Naderhand, 

na vervroegde uitzending van de eerste aflevering, 

werd echter besloten de rest van de serie niet uit 

te zenden. Drie patiënten spanden vervolgens nog 

een procedure aan tegen het VUmc, de behan-

delend artsen en programmaproducent Eyeworks 

wegens schending van het beroepsgeheim en 

privacyregels. Het VUmc liet na verloop van tijd we-

ten de regels omtrent hun mediabeleid te hebben 

herzien en de procedure werd naar verluid geschikt 

voor een bedrag van 50.000 euro.

Rol cliëntenraad

Bij alle media aandacht rond dit tv-programma heb 

ik mij dikwijls afgevraagd of de cliëntenraad van 

dit ziekenhuis hier op een of andere manier ook bij 

betrokken is geweest. En indien dit niet vooraf was 

gebeurd, zouden zij daar dan niet achteraf verhaal 

over zijn gaan halen bij het bestuur? Een antwoord 

op die vragen is uitgebleven maar het schoot mij 

weer te binnen toen er eind 2014 aan de LCvV een 

zaak werd voorgelegd die ook betrekking had op 

het maken van reality-tv in de gezondheidszorg. 

Hierin stond juist die vraag centraal: welke rol heeft 

een cliëntenraad als het gaat om besluiten over 

medewerking aan ‘gezondheidszorg-tv’?

In de voorgelegde zaak ging het uitdrukkelijk niet 

over heimelijke opnames maar om een ‘human 

interest’ tv-serie die (aldus de producent) door 

het volgen en interviewen van patiënten door een 

bekende Nederlander, meer bekendheid over psy-

chiatrische ziektes moest gaan geven en taboes 

zou moeten gaan doorbreken. Een aanbieder van 

geestelijke gezondheidszorg (ggz) was gevraagd 

hieraan mee te werken en deze had de vraag 

doorgespeeld aan de medewerkers, de cliënten-
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raad, patiënten en hun familie van een bepaalde 

locatie. Hen werd gevraagd óf hieraan meegewerkt 

moest worden, en toen daar na een proefperiode 

en het maken van een pilotuitzending een positief 

antwoord op kwam, hoe dat dan allemaal verder 

netjes en zorgvuldig te regelen. Tot dusver geen 

vuiltje aan de lucht. Kort voordat de draaidagen 

van start zouden gaan, werd er echter bedacht dat 

er een tweede filmlocatie nodig zou zijn omdat er 

anders mogelijk niet genoeg bruikbaar materiaal 

voor een zesdelige serie verkregen zou worden.

Meningsverschil cliëntenraad verschillende 

locaties

De cliëntenraad van de door de zorgaanbieder 

uitgekozen tweede locatie werd vervolgens vlak 

voordat het filmen van start zou gaan, hiervan 

op de hoogte gesteld. Deze raad was een stuk 

kritischer en minder enthousiast dan de raad van 

de eerste locatie en bracht, hierin gesteund door 

de centrale cliëntenraad, een ongevraagd negatief 

verzwaard advies uit en riep de nietigheid in van 

het besluit om te gaan filmen op deze locatie. De 

zorgaanbieder vond dat er in het voortraject op de 

eerste locatie zoveel zorgvuldigheid was betracht 

dat de bezwaren van de raad van locatie twee 

geen nieuwe inzichten opleverden. Bovendien 

vond de zorgaanbieder dat er wettelijk gezien geen 

adviesrecht of verzwaard adviesrecht van toepas-

sing was.

De LCvV was het daar niet mee eens en vond om 

diverse redenen dat de beide lokale raden hierin 

een verzwaard adviesrecht toekwam. Ondanks de 

positieve reacties vanuit de ene locatie hadden 

de bezwaren van de cliëntenraad van de andere 

locatie en het inroepen van de nietigheid dan ook 

niet zomaar terzijde geschoven mogen worden, 

vond de LCvV.

Ethiek 

Ook is in de LCvV uitspraak een rapport aange-

haald dat al in 2009 door het Centrum voor Ethiek 

en Gezondheid (CEG) hierover is uitgebracht. In 

dit rapport wordt gewezen op de risico’s die er 

kleven aan dit soort televisieprogramma’s en de 

tegengestelde belangen die hierin een rol spe-

len. Zorginstellingen en professionals worden in 

dit rapport opgeroepen om grenzen te stellen en 

vooral de belangen van patiënten en de goede 

zorgverlening niet uit het oog te verliezen. Noch in 

de VUmc-zaak, noch in de zaak die aan de LCvV 

werd voorgelegd bleek van bekendheid met dit 

rapport bij betrokkenen. En daar waar het CEG- 

rapport geen suggesties of aanbevelingen geeft 

over betrokkenheid van cliëntenraden bij dit soort 

kwesties, heeft de LCvV dat met haar uitspraak in 

deze zaak hopelijk wel verduidelijkt.
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De uitspraak waar in dit artikel aan gerefereerd 

wordt is te vinden onder nummer 15-001 op 

www.vertrouwenslieden.nl. Het CEG rapport 

is te vinden op bit.ly/17SHcdy http://ceg.nl/

uploads/publicaties/Met_de_camera_aan_het_

ziekbed.pdf


