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 De waarde van landelijke meldacties 
 voor een cliëntenraad   

Regelmatig worden er landelijke meldacties georganiseerd. Voorbeelden van 

ervaringen van patiënten gelden misschien voor meer instellingen. De uitkom-

sten zijn daarom ook voor cliëntenraden interessant.

Meldacties geven waardevolle informatie over 

ervaringen van patiënten. Verschillende consumen-

tenorganisaties zoals de Nederlandse Patiënten 

Consumenten Federatie (NPCF) en de Consu-

mentbond organiseren ze regelmatig. De cliënten-

raad kan de uitkomsten van een meldactie goed 

gebruiken als informatiebron. U kunt de signalen 

zien als een vorm van achterbancontact. Wat levert 

een meldactie op en wat kunt u ermee?

Voorbeeld spoedzorg

Vorig jaar zomer konden patiënten bij de NPCF 

hun ervaringen melden over de spoedzorg in 

Nederland. Voor medische spoedgevallen kunnen 

mensen in Nederland terecht bij een huisarts, een 

huisartsenpost (HAP), een spoedeisende hulpaf-

deling (SEH) van een ziekenhuis (ook wel EHBO-

afdeling genoemd) of een ambulancedienst. Op 

sommige plaatsen zijn spoedposten een combina-

tie van een huisartsenpost met een SEH-afdeling. 

Uit de meldactie blijkt dat 10% van de deelnemers 

niet op de juiste plek terecht kwam. En dat leverde 

schrijnende situaties op. Zoals het voorbeeld van 

een moeder die hulp zocht voor haar kind: ‘Mijn 

zoontje van acht was hard gevallen, hij had een gat 

in zijn kin. Het gat was zo groot dat wij dachten dat 

het gehecht moest worden. Wij zijn toen recht-

streeks naar de SEH gegaan. Daar moesten we 

ons eerst melden bij een balie. De mevrouw bij de 

balie zei toen dat we niet rechtstreeks naar de SEH 

mochten komen, maar we ons eerst bij de HAP 

moesten melden. We moesten dus eerst met een 

behoorlijk overstuur kind naar de HAP, waarna we 

weer doodleuk door de huisarts terug naar de SEH 

werden gestuurd.’ 

Juiste informatie 

Voorgaand voorbeeld laat zien hoe belangrijk het 

is om als patiënt de juiste informatie te hebben. En 

hoe belangrijk het is dat medewerkers de juiste in-

formatie op de juiste manier geven. Herkent u deze 

signalen bij uw organisatie, dan kunt u als cliënten-

raad de organisatie ongevraagd hierover advies 

geven. Bijvoorbeeld dat de organisatie ervoor zorgt 

dat de boodschap om niet zonder verwijzing van de 

huisarts naar de spoedeisende hulp te gaan, goed 

gecommuniceerd wordt. Adviseer dat de medewer-

kers jaarlijks getraind worden in het overbrengen 

van vervelend nieuws of adviseer dat de organisa-

tie een ‘looproute’ creëert zodat mensen meteen de 

juiste weg volgen. 

Bejegening

Naast keuze-informatie naar welke spoedvoorzie-

ning iemand gaat en de kennis bij patiënten over 

de kosten van zorg en het verplicht eigen risico, 

blijkt uit de meldactie hoe belangrijk de bejege-

ning door medewerkers is. In het verslag van de 

meldactie over spoedzorg staan zowel positieve 

als negatieve voorbeelden over hoe medewerkers 

patiënten te woord staan. 

Een positief voorbeeld: ‘Wat mij opviel was dat er 

zowel aan de telefoon als bij de arts uitgebreid de 

tijd werd genomen om alle benodigde informatie 

te krijgen. Dit maakte dat ik zelf ook rustig bleef en 

vertrouwen had in wat er ging gebeuren.’ En een 

negatief voorbeeld: ‘De doktersassistent liet mij te 

lang wachten aan de telefoon. Zij was met twee  

patiënten tegelijkertijd bezig. Ik kon het gesprek 

met de andere cliënt letterlijk volgen. Daarna 

trachtte zij die verloren tijd in te halen door in ons 
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gesprek allerlei moeilijke medische termen te 

gebruiken.’ 

Adviseren organisatie

Wat is de waarde van deze signalen voor u als 

cliëntenraad? Bovenstaande voorbeelden kunt u 

als cliëntenraad gebruiken om in gesprek te gaan 

met de bestuurder over hoe de organisatie de 

bejegening centraal stelt. Of adviseer hoe de orga-

nisatie dat kan doen, bijvoorbeeld door het advies 

te geven dat de organisatie intervisiegroepen voor 

medewerkers instelt. Een positieve bejegening 

draagt bij aan een positieve houding van patiën-

ten ten opzichte van de ervaren kwaliteit van de 

zorg. Dat is geen nieuws. Het beïnvloeden van de 

wijze waarop de organisatie de bejegening door 

medewerkers van patiënten centraal stelt, is een 

belangrijke pijler voor het werk van de cliëntenraad. 

U kunt kijken welke uitkomsten opvallend zijn en of 

ze ook gelden voor uw organisatie. En bekijk over 

welke uitkomsten u vanuit uw positie als advise-

rend orgaan invloed heeft. 

Signalen als voorbeelden

De signalen uit meldacties zijn bruikbaar wanneer  

u er zelf belang aan hecht. De kern van een meld-

actie is dat mensen naar eigen behoefte informatie 

delen. Er is vaak geen steekproef genomen en een 

meldactie is daardoor niet representatief voor de 

Nederlandse bevolking. Maar door het groot aantal 

deelnemers – ruim 9.000 in het geval van de  

meldactie over spoedzorg – geven de uitkomsten 

van de meldacties een goed beeld van ervaringen 

en meningen van zorggebuikers. Als cliëntenraad 

heeft u niet altijd voorbeelden paraat. Via de uitkom-

sten van een meldactie krijgt u ze op een bordje 

gepresenteerd. De voorbeelden gaan weliswaar niet 

direct over uw organisatie, maar gaan vaak wel over 

mensen. En die zijn er in elke organisatie.


