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BIJEENKOMST

Het gebeurt niet regelmatig dat cliëntenraden de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg uitnodigen. 

Wel  een logische invitatie. Het enthousiasme van 

cliëntenraden om verbinding te zoeken met de 

stem van de cliënt sluit ook aan bij een behoefte 

van de inspectie. Cliënten zijn immers degene die 

de zorg en begeleiding ervaren hebben. Betrek 

daarom als bestuurder de cliënt en hun naasten of 

nabestaanden bij een onderzoek naar een calami-

teit. Alleen dan kun je leren van fouten, aldus de 

gedeelde zienswijze van zowel de cliëntenraden 

als de inspectie.

Onoorbaar	gedrag

De huidige doelstelling van de inspectie is deels in 

lijn met de aanvankelijke doelstelling van toezicht in 

de eerste helft van de negentiende eeuw. Toen-

tertijd was het doel om de belangen van patiënten 

en samenleving te beschermen tegen onoorbaar 

winstbejag en schadelijk of onoordeelkundig ingrij-

pen van geneeskundigen. Alhoewel de inspectie 

nog steeds het beschermende doel heeft, is er 

ook plaats gemaakt voor het bevorderen van de 

kwaliteit en veiligheid van goede zorg. De inspectie 

wijst daarbij op het belang van het lerende vermo-

gen van een organisatie. ‘Toezicht op de geboden 

zorg houden wij vanuit vertrouwen. Fouten zullen 

er altijd gemaakt worden, maar de inspectie ziet er 

op toe dat organisaties leren van fouten. Er wordt 

ingegrepen als er signalen zijn dat er sprake is van 

onverantwoorde zorg. Bijvoorbeeld als blijkt dat 

een organisatie structureel niet wil leren van fouten 

en wanneer een organisatie zich niet houdt aan 

wet- en regelgeving.’

Wat	doet	de	Inspectie	voor	de	Gezondheidszorg,	wat	doet	de	cliëntenraad	en	
hoe	kunnen	ze	elkaar	versterken?	Geïnspireerd	door	een	eerder	interview	in	het	
MEDEzeggenschap	magazine	met	de	Inspecteur-generaal	nodigden	vier	cliënten-
raden	in	het	zuiden	van	het	land	de	inspectie	uit	om	hier	over	te	praten.

Hans Groenen, voorzitter cliëntenraad Elkerliek 

ziekenhuis en gespreksleider bijeenkomst.
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Vertrouwen	

Evenals de inspectie opereert een cliëntenraad ook 

op basis van vertrouwen. Want hoeveel zicht heeft 

een cliëntenraad eigenlijk in de ‘keuken’ van kwali-

teit en veiligheid? Wat is het recept om kwaliteit en 

veiligheid te kunnen beoordelen? Als cliëntenraad 

kan en hoef je niet alles tot in detail te weten. Dat 

geldt ook voor de toezichthouder. Hoe toetst de 

inspectie dan? De inspectie toetst aan de hand van 

wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen opgesteld 

door de verschillende beroepsverenigingen. In 

tegenstelling tot wat mensen soms denken, ontwik-

kelt de inspectie zelf geen protocollen, richtlijnen of 

indicatoren. De beroepsverenigingen bepalen de 

criteria voor goede kwaliteit van zorg; de inspectie 

toetst. Uiteraard adviseert de inspectie dan dat 

er normen moeten komen. Als de inspectie toetst 

vraagt zij bijvoorbeeld naar de aantallen onver-

wachte lange opnameduur en naar de sterftecijfers. 

Deze gegevens moet het ziekenhuis jaarlijks zelf 

aanleveren. De uitkomsten van deze getallen zeg-

gen niet alles. Liever ziet de inspectie dat organi-

saties deze gegevens gebruiken om te komen tot 

betere zorg. Wat doe je er als organisatie mee? 

Wat leer je ervan? Welk gedrag laten medewerkers 

zien om kwalitatief goede en veilige zorg te bieden 

aan cliënten? In die zin ‘vinkt’ de inspectie dus 

juist niet gegevens ‘af’, maar wil zij ‘vonken’ zien in 

het lerend vermogen van medewerkers, aldus de 

inspectie.        

Verminderen	van	risico’s	

De toezichthouder levert een bijdrage aan syste-

matische vermindering van de risico’s binnen de 

zorg door te stimuleren dat er geleerd wordt van 

gemaakte fouten én van signalen van cliënten. Dat 

is ook waar een cliëntenraad voor staat. Luister 

naar de signalen van cliënten en betrek hen bij de 



	

zorg. Welke rol kan een cliëntenraad hebben bij de 

taak van de inspectie vraagt de cliëntenraad zich 

af? Volgens de inspectie kan de cliëntenraad de 

bestuurder vragen op welke wijze patiënten, cliën-

ten en naasten worden betrokken bij bijvoorbeeld 

het onderzoek na een melding van een incident 

of calamiteit. En hoe goede nazorg kan worden 

verleend aan zowel cliënten als beroepsbeoefe- 

naren. Ook de medewerkers hebben nazorg nodig; 

zij maken niet expres of bewust fouten. De cliën-

tenraad kan vragen op welke wijze de cliënten of 

nabestaanden worden geïnformeerd over de con-

clusies en verbetermaatregelen na het onderzoek. 

Daarnaast kan een cliëntenraad invloed hebben op 

de lerende cultuur binnen de organisatie; op hoe 

de organisatie zo goed mogelijk kan leren van 

cliënten. Niet alleen naar aanleiding van een cala-

miteit, maar als organisatie continu proactief de  

risicovolle zorgprocessen in kaart brengen.  

Immers, er zijn veel meer bijna incidenten en risico-

volle gedragsmomenten dan (ernstige) incidenten.   

Stem	van	cliënten	

De kwaliteit en veiligheid van de zorg is ‘corebusi-

ness’ van een cliëntenraad. Welke mogelijkheden 

zijn er dan om de stem van cliënten hierbij te 

borgen? Het blijkt nog niet zo eenvoudig hier een 

pasklaar antwoord op te geven. De vier aanwezige 

cliëntenraden gaan hier allen op verschillende 

manieren mee om. Bij het ene ziekenhuis is de 

voorzitter van de cliëntenraad maandelijks betrok-

ken als lid van de kwaliteit/veiligheidsraad, een 

andere cliëntenraad ontvangt weinig tot geen infor-

matie. Andere ideeën om actief betrokken te zijn 

als cliëntenraad zijn deelnemen aan het jaarlijkse 

gesprek tussen inspectie en bestuurder of jaarlijks 

een calamiteit bespreken met de bestuurder, me-

dische staf en verpleegkundigen. Zo zijn er zeker 

nog meer mogelijkheden te bedenken waardoor de 

vonk van het lerend vermogen binnen een organi-

satie over kan slaan. 
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Stimuleren dat er geleerd wordt van gemaakte 
fouten én van signalen van cliënten


