
KWALITEIT

 De sleutel tot kwaliteitsverbeteringen: 
 de cliëntenraad  

Cliëntenraden hebben verzwaard adviesrecht over de kwaliteit van de zorg. Toch 

worden raden niet altijd betrokken bij kwaliteitstrajecten? Bestuurder, maar ook 

cliëntenraad zelf, zouden meer bewust moeten zijn van de meerwaarde hiervan.

Professionals houden zich in de zorg continu bezig 

met de kwaliteit die ze leveren. Gestandaardiseer-

de landelijke meetmethoden, checklists, spiegelge-

sprekken, exit- interviews, het zijn slechts enkele 

voorbeelden van methoden om de kwaliteit van de 

zorg te waarborgen en te verbeteren. Elke afde-

ling bekijkt en beoordeelt de geleverde kwaliteit en 

voert verbetertrajecten uit. Cliëntenraden vinden 

het vaak lastig om hun plek te vinden in dit geheel. 

Immers, afdelingen zelf doen al zo veel aan kwa-

liteitsverbeteringen, wat kan de cliëntenraad daar 

nog aan toevoegen? 

Verzwaard adviesrecht

Cliëntenraden hebben verzwaard adviesrecht als 

het gaat om de kwaliteit van de zorg, omdat dit 

direct van invloed is op de belangen van cliënten. 

De directie mag over de kwaliteit van de zorg al-

leen besluiten nemen als de cliëntenraad ermee 

instemt. Verder mag de cliëntenraad te allen tijde 

gevraagd en ongevraagd advies geven over 

aspecten die gaan over de kwaliteit van de 

zorg. 

Rol cliëntenraad

Ondanks het verzwaard adviesrecht, 

ervaren veel raden dat ze de 

bestuurder vaak zelf moet vragen 

om betrokken te worden in 

kwaliteitstrajecten. Dat is geen 

onwil van de bestuurder, maar 

de rol van de raad in dit proces 

is vaak niet helder. De behan-

delaars en artsen leveren de 

bestuurder vaak al concrete 

ideeën aan over hoe ze hun zorg willen gaan ver-

beteren. De cliëntenraad hierin betrekken voelt dan 

als een formaliteit die alleen maar tijd kost en wei-

nig oplevert. Ook raden hebben twijfels over welke 

meerwaarde ze in dit proces kunnen hebben. 

Artsen en behandelaars zien dagelijks vele cliënten 

en weten hierdoor goed wat voor cliënten belang-

rijk is. Maar is dit waar? Weten ze echt hoe het is 

om cliënt te zijn? Gonny ten Haaft deed onderzoek 

naar de ervaringen van hulpverleners die zelf ziek 

zijn. De resultaten beschrijft ze in haar boek ‘De 

dokter is ziek’. Ten Haaft komt tot de conclusie dat 

ook zieke hulpverleners, zoals artsen, het moeilijk 

vonden om voor zichzelf op te komen tijdens hun 

behandeling. Een arts kan zich misschien wel 

indenken in hoe zijn cliënt zich voelt, maar echt  

weten doet hij het niet. En dat is toch essentieel als 

je de kwaliteit van de zorg voor cliënten daadwer-

kelijk wilt verbeteren. De cliëntenraad heeft dit  
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inzicht wél en is hierdoor een waardevolle ge-

sprekspartner. Het is belangrijk om je als instelling 

en als cliëntenraad hiervan bewust te zijn. 

 

Plan van aanpak

Is de instelling zich bewust van de meerwaarde van 

de input van de cliëntenraad, dan kunnen hierover 

afspraken gemaakt worden. Om te voorkomen dat 

de cliëntenraad het vervolgens erg druk krijgt, is 

het goed om als raad keuzes te maken. Keuzes 

maken binnen de terreinen waarop de raad zich wil 

richten en het maken van een plan van aanpak is 

zeer aan te raden. Er zijn vele mogelijkheden om 

je als raad bezig te houden met de kwaliteit van de 

zorg. Ten eerste kan de cliëntenraad zelf informa-

tie verzamelen door bijvoorbeeld gesprekken te 

houden met haar achterban. De uitkomsten hiervan 

kan de raad rapporteren aan de bestuurder of de 

kwaliteitsmedewerker. 

Een tweede optie is dat de raad de instelling helpt 

betekenis te geven aan de uitkomsten van gestan-

daardiseerde kwaliteitstoetsingen. Wat betekent 

het bijvoorbeeld wanneer 56% van de responden-

ten vindt dat het gebouw niet toegankelijk is? Waar 

lopen de cliënten tegen aan? De raad weet welke 

aspecten van toegankelijkheid belangrijk zijn voor 

cliënten. 

En ten slotte kan de raad meehelpen met het be-

denken en soms ook uitvoeren van verbeteracties.  

Aansluiten op kwaliteitscyclus

Het is aan te raden om de acties van de raad die 

gericht zijn op kwaliteitsverbetering te laten aanslui-

ten op de kwaliteitscyclus van de instelling. Vraag 

na bij de bestuurder of de kwaliteitsmedewerker 

welke kwaliteitstrajecten er lopen, om te bekijken 

of de raad hierop kan en wil aansluiten. Het is 

ook goed om te weten wanneer de afdelingen de 

werkplannen voor het komend jaar vaststellen. Dit 

kan het moment in het jaar zijn waarop iedereen 

vanuit zijn eigen perspectief zijn visie geeft op hoe 

de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden.  

Vervolgens kan men met elkaar verbeterplannen 

opstellen. Een mooi moment waarop de raad zijn 

bevindingen van het afgelopen jaar kan presente-

ren en kan meedenken over de vervolgtrajecten. 

Om de kwaliteit van de zorg voor cliënten echt te 

verbeteren is de input van de cliëntenraad es-

sentieel. Alleen (ex)cliënten weten hoe het is om 

in een afhankelijkheidspositie te zitten en wat dan 

belangrijk is. Raadsleden vertegenwoordigen deze 

groep, dit perspectief is onvervangbaar en daarom 

van wezenlijk belang. 

door Dominique van ’t Schip

Alleen cliënten zelf weten hoe het is om in een 

afhankelijkheidspositie te zitten

Voorbeeld: In het kader van de ondersteuning van naasten heeft de cliëntenraad gesignaleerd dat 

een actieve houding van de artsen hierin noodzakelijk is. De naaste van een patiënt zal niet snel  

zeggen dat het hem/haar te veel wordt, omdat opgeven geen optie is. Het is daarom aan de artsen  

om de naasten ervan bewust te maken dat de situatie wél belastend is en ondersteuning soms nood-

zakelijk is. Dit was voor artsen een eye-opener waarna ze hun werkwijze hebben aangepast. 


