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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 kan gaan in de praktijk.

In voorgaande jaren werd er vanuit de ziekenhuis-

sector nog nooit een geschil ter beoordeling aan 

de LCvV voorgelegd. Dit jaar waren dat er ineens 

twee. Beide zaken werden ingediend door de cliën-

tenraad van het ziekenhuis, waarvan een zieken-

huiszaak van bijzonder aard.

De kwestie

In juni 2013 wendde zich een cliëntenraad tot de 

LCvV en legde voor dat in hun ziekenhuis aan het 

begin van het jaar een beleidswijziging had plaats-

gevonden. Over deze wijziging was volgens de 

cliëntenraad ten onrechte geen (verzwaard) advies 

gevraagd. De beleidswijziging bestond eruit dat in 

dit ziekenhuis nu ook zwangerschapsafbrekingen 

konden worden uitgevoerd bij een geconstateerde 

trisomie 21 (syndroom van Down) terwijl dit hier 

eerder niet werd gedaan. Het betreffende zieken-

huis was op christelijke leest geschoeid, en bleek 

zowel ten aanzien van euthanasie als ten aanzien 

van zwangerschapsafbrekingen binnen de ruimte 

die de Nederlandse wetgeving biedt, een strikter 

beleid te hanteren. De LCvV werd verzocht een 

uitspraak te doen over de adviesgerechtigdheid in 

dezen. 

Zwaarwegend cliëntenbelang?

Het verzoekschrift bevatte als bijlage een aantal 

brieven van burgers uit de regio waar het zieken-

huis gelegen is en die daarin aan de cliëntenraad 

hun visie, mening, of overtuiging ten aanzien van 

het onderwerp zwangerschapsafbreking kenbaar 

hadden gemaakt, soms in een emotioneel betoog. 

De cliëntenraad beschouwde dit als signaal dat het 

gewijzigde beleid raakte aan een algemeen zwaar-

wegend cliëntenbelang en dat de raad derhalve in 

het geweer diende te komen. 

Daarmee was een interessant punt aangesneden, 

want wie zijn cliënten van het ziekenhuis, ofwel wie 

beschouwde de cliëntenraad als zijn achterban? 

De daadwerkelijke gebruikers van de ziekenhuis-

zorg? Of ook potentiële cliënten, dus alle inwoners 

van de regio waarin het ziekenhuis gelegen is? 

De cliëntenraad bleek uit te gaan van dat laatste, 

terwijl de zorgaanbieder was uitgegaan van de 

daadwerkelijke cliënten bij wie deze behandelvraag 

zich voordeed. Dat betrof een gering aantal cliën-

ten dat voorheen doorverwezen werd naar andere 

ziekenhuizen, hetgeen door die cliënten en hun 

behandelaren werd betreurd en als tekortkoming in 

de zorgverlening werd ervaren. 

De cliëntenraad daarentegen vond dat maatschap-

pelijke commotie - er was al aardig wat media aan-

dacht voor deze kwestie ontstaan - duidde op een 

groter belang en dat de cliëntenraad in dergelijke 

gevallen niet buiten beeld kan blijven. De cliënten-

raad benadrukte in het midden te willen laten hoe 

een advies over deze beleidswijziging zou hebben 

geluid. Het ging er om dat zij niet geraadpleegd 

was.
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Ethische kant

Een ander boeiend maar ook ingewikkeld aspect 

aan deze zaak was de ethische kant. Zolang er 

geneeskunde bestaat is er medische ethiek: het 

nadenken over wat goed medisch handelen is, 

of alles wat kan ook mag, hoe(on)begrensd de 

keuzevrijheid van de patiënt is, wat ‘zinvol’ medisch 

handelen is, enzovoort. Wetgeving die de gezond-

heidszorg reguleert geeft hierin grenzen van wat 

wel en niet is toegestaan. Maar daarmee zijn nog 

niet automatisch de gewetensbezwaren van een 

ieder weg te nemen. Een ziekenhuis zal daarom 

aan de medische beroepsbeoefenaren die onder 

zijn dak werkzaam zijn, handvatten willen geven 

en zorgvuldigheidswaarborgen structureel willen 

inbouwen. 

Medisch ethische commissie

De meeste ziekenhuizen hebben medisch ethische 

commissies die zich met complexe vraagstukken 

rond leven en levenseinde bezig houden. Zo ook 

had dit ziekenhuis een medisch ethische commis-

sie die kaders schiep voor het medisch personeel 

en die het bestuur adviseerde. Het bestuur en deze 

commissie hadden in het verleden bepaald dat 

zwangerschapsafbreking bij bepaalde indicaties 

is toegestaan. Bepaalde indicaties werden daar-

bij vooraf getoetst, en andere gevallen achteraf 

waarover de raad van bestuur dan werd geadvi-

seerd. Deze nadere toetsing (vooraf en achteraf) is 

wettelijk niet vereist. 

Tevens was er een richtlijn Gewetensbezwa-

ren opgesteld waar medewerkers die niet willen 

meewerken aan handelingen rond euthanasie en 

zwangerschapsafbreking een beroep op konden 

doen. Bij de vaststelling van deze eerdere medisch 

ethische (beleids)zaken bleek de cliëntenraad 

ook niet betrokken te zijn geweest. De bestuurder 

wees er daarnaast op dat het hier niet zozeer een 

beleidskwestie, als wel aanpassing van medisch 

geprotocolleerd handelen betrof. En van medi-

sche zorgprotocollen kent een ziekenhuis er vele 

honderden en daarover strekt de cliëntmedezeg-

genschap zich ook niet uit. De cliëntenraad onder-

schreef dat voor de keuze voor medicijnkeuze x of 

y de cliëntmedezeggenschap niet is bedoeld. 

Uitspraak van de commissie

De LCvV oordeelde dat wet en jurisprudentie in 

deze zaak geen aanknopingspunt bieden voor het 

aannemen van adviesgerechtigdheid. Hierbij is het 

achterban aspect meegewogen, welk algemeen 

patiëntenbelang zou deze cliëntenraad hier hebben 

moeten of kunnen vertolken? Volgens de LCvV kon 

hier niet gesproken worden van wijziging van een 

voor cliënten geldende regeling; dit betreft veelal 

ook materiele voorzieningen of diensten waar alle, 

of een overgroot deel van de cliënten mee te ma-

ken heeft.  Evenmin ging het om nieuw of gewijzigd 

zorgaanbod nu het ziekenhuis al langer zwanger-

schapsafbrekingen uitvoerde. 
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De uitspraak waar in dit artikel aan gerefereerd 

wordt is 13-004. De andere ziekenhuiszaak 

betrof 13-002. Beiden zijn te vinden op  
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