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Inleiding

Hoe wordt kwaliteit gemeten? Hoe wordt  

vastgesteld of een zorginstelling goede zorg  

levert? Zijn er regels of normen voor  

verantwoorde zorg? Bedoelt de cliëntenraad 

hetzelfde als de zorginstelling als het over  

kwaliteit van zorg gaat? 

Om goed mee te kunnen praten over kwaliteit 

moet de cliëntenraad meer weten over kwaliteit 

en de toetsingen daarvan.

Sinds 1996 is er de Wet op de Kwaliteit van 

Zorginstellingen (de Kwaliteitswet). Deze wet 

bepaalt dat iedere zorginstelling de kwaliteit van 

de zorg moet bewaken en verbeteren. Bij de 

evaluatie van deze wet in 2001 bleek er  

behoefte aan meer duidelijkheid over de  

normen waar kwaliteit aan moet voldoen. 

Na overleg van cliëntenorganisaties,  

zorginstellingen, zorgverzekeraars, organisaties 



8 Meepraten over kwaliteit van zorg

van medewerkers en de Inspectie voor de  

Gezondheidszorg is er in maart 2007 het  

‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’ gekomen. 

In het kwaliteitskader staan afspraken over wat 

kwaliteit van zorg is. Ook de visie op kwaliteit 

van zorg staat erin beschreven. 

De twee belangrijkste uitgangspunten van het 

kwaliteitskader zijn:

1. Zorg en ondersteuning zijn gericht op het  

 bevorderen of het in stand houden van de  

 kwaliteit van bestaan van mensen met een  

 beperking.

2.  Mensen met een beperking hebben de regie  

 over hun eigen leven.

Het kwaliteitskader krijgt nog een vervolg. De 

komende jaren wordt het verder ontwikkeld. 

Er gaan meetpunten ontwikkeld worden. Die 

meetpunten zijn heel concreet. Voor iedereen 

is het dan duidelijk wat goede zorg is. De cliënt 

kan met die meetpunten invloed uitoefenen 

op zijn ondersteuningsplan. Ook cliëntenraden 

kunnen dan beter zien hoe het met de kwaliteit 
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van hun zorginstelling is gesteld. En daarover 

adviseren. 

In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op het 

nieuwe ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’. 

In hoofdstuk 5 komt de rol van de cliëntenraad 

over kwaliteit aan de orde. 

De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht 

rond het onderwerp kwaliteit.
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Hoofdstuk 1
Meepraten over kwaliteit 

De cliëntenraad mag altijd adviseren over 

kwaliteit. De raad kan daarbij uitgaan van eigen 

ervaringen en van ervaringen van andere  

cliënten. Zonder zich nog te verdiepen in  

kwaliteitsrapporten. Daarover gaat dit  

hoofdstuk. 

De cliëntenraad heeft een belangrijke taak als 

het over kwaliteit van zorg gaat. Het is handig 

als de raad iets meer weet over kwaliteitsbeleid 

en kwaliteitstoetsingen. Deze kennis is echter 

niet nodig om over kwaliteit te kunnen  

adviseren. Cliënten zijn ervaringsdeskundigen bij 

uitstek als het over kwaliteit van zorg gaat. 

EEN ONDERWERP KIEZEN

De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht 

over onderwerpen die met kwaliteit van zorg te 

maken hebben. Maar hoe weet de raad hoe de 

zorg verbeterd moet worden? En hoe kiest de 
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raad een onderwerp voor een advies?

De raad beslist zelf over welke kwaliteits- 

onderwerpen de raad advies geeft. Het kan over 

heel veel zaken gaan. Bijvoorbeeld over de  

bejegening, over de kwaliteit van de  

begeleiding, over het ondersteuningsplan, over 

veiligheid, over zelf kunnen kiezen, of over hoe 

lang een cliënt op hulp moet wachten. 

Hoe kies je een onderwerp? De raad kan het 

beste een ervaring, situatie of een  

gebeurtenis uit de praktijk met elkaar  

nabespreken. De volgende vragen kunnen  

daarbij helpen:

• Wat is voor jou kwaliteit van zorg in die 

 situatie?

•  Wat verwacht je van de medewerkers? 

•  Wat zou er moeten veranderen?

•  Wil de raad hier advies over geven?

De meningen, wensen en klachten van de 

achterban bepalen je inbreng als lid van de 

cliëntenraad. Maar ook je eigen mening over de 

kwaliteit van de zorg is belangrijk. 
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DE MENING VAN DE ACHTERBAN OVER 

KWALITEIT VAN ZORG

Het is voor de raad belangrijk om zoveel  

mogelijk informatie van de achterban te  

verzamelen. Wat vinden de cliënten van de 

kwaliteit van de zorg? Er zijn verschillende  

manieren om die informatie te krijgen. 

1. Luisteren naar cliënten

Belangrijk is om goed te luisteren naar wat 

cliënten spontaan vertellen. Cliënten vertellen 

vaak uit zichzelf waar ze niet tevreden over zijn. 

Kijk en luister goed op verschillende woon- en 

werklocaties. Wat valt op aan de kwaliteit van 

de zorg?

Als de cliëntenraad hoort dat cliënten  

ontevreden zijn over de kwaliteit van de zorg, 

dan is niet altijd direct duidelijk waardoor dat 

veroorzaakt wordt. Ontevredenheid over de 

zorg kan ontstaan door verschillende oorzaken. 

Het is belangrijk dat de cliëntenraad goed weet 

waarom iets misgaat. Ook is het belangrijk dat 



14 Meepraten over kwaliteit van zorg

de raad kan aantonen wat er precies mis is. Pas 

dan kan de raad een onderbouwd advies geven 

aan de manager of directeur. 

EEN VOORBEELD

De afspraak is dat mevrouw A. ’s ochtends vóór 

9.00 uur uit bed geholpen wordt. Het komt 

regelmatig voor dat de begeleiding pas om 9.30 

uur verschijnt. Mevrouw A. is boos, maar de 

begeleiding zegt dat ze er ook niets aan kunnen 

doen.

De raad kan zich hierbij de volgende vragen 

stellen

•  Hoe komt dit? Zijn er bijvoorbeeld zieke  

 personeelsleden, is er voortdurend een  

 tekort aan personeel, of zijn de afspraken niet  

 bij iedereen bekend?

•  Komt dit vaker voor? En zo ja, bij hoeveel  

 cliënten, wanneer precies, en hoe vaak?

• Is het een probleem wat al langer speelt of is  

 het iets eenmaligs?

• Wil de raad hierover advies geven aan de  

 manager? 
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2. Vragen stellen aan cliënten

De raad kan ook rechtstreeks vragen stellen aan 

de cliënten over de kwaliteit van zorg. Dat kan 

op verschillende manieren. 

• Vraag aan zoveel mogelijk cliënten wat hen  

 bezighoudt.

•  Vraag in individuele gesprekken met cliënten  

 door over welke zaken de cliënten niet  

 tevreden zijn.

•  Houd zelf een kleine enquête onder de  

 cliënten.

•  Organiseer een rondetafelgesprek of een  

 groepsbijeenkomst. 

TIP!

Houd er rekening mee dat cliënten  

waarschijnlijk vrijer praten als er geen  

personeelsleden bij een groepsbijeenkomst over 

kwaliteit van zorg aanwezig zijn.

Als er onderwerpen uitkomen waar veel  

cliënten niet tevreden over zijn, dan zijn dat 

goede onderwerpen voor de cliëntenraad. 
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3. Vragen stellen aan de manager

De raad kan ook uit de informatie van de  

manager afleiden hoe het met de kwaliteit van 

zorg gesteld is. 

De raad kan bijvoorbeeld vragen aan de  

manager: 

• Weet de manager waar cliënten tevreden en  

 ontevreden over zijn?

•  Hoe weet de manager dit?

•  Wordt de tevredenheid van cliënten  

 gemeten?

•  Wat doet de manager om de zorg te  

 verbeteren?

•  Weet de manager hoe de kwaliteit van zorg  

 in de locatie of instelling is in vergelijking tot  

 andere zorginstellingen? 

TIP!

Goede vragen stellen doet soms meer dan een 

advies uitbrengen zonder goede argumenten.
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4. Informatie opvragen 

De raad kan ook informatie opvragen over dit 

onderwerp. Bijvoorbeeld informatie uit  

kwaliteitsonderzoek, cliëntenraadpleging of 

tevredenheidsonderzoeken. Ook staat er  

informatie op internet. Cliëntenraden  

kunnen op internet de resultaten van  

verschillende zorginstellingen met elkaar  

vergelijken via de jaardocumenten 

(zie www.jaarverslagenzorg.nl). 

Hierop komen we in hoofdstuk 4 terug.

De raad kan eventueel ook informatie vragen 

aan anderen uit de organisatie zoals  

medewerkers, vrijwilligers of de  

klachtencommissie.

Nadat de raad al deze de informatie heeft  

verzameld weet de raad veel beter waar het om 

gaat. De raad kan dan opnieuw vragen stellen 

aan de manager of een advies geven over hoe 

de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. 

Hoofdstuk 5 gaat verder over adviseren. 
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TIP!

De raad hoeft niet alle informatie zelf te 

 verzamelen. De raad kan ook aangeven dat een 

verdiepend kwaliteitsonderzoek onder cliënten 

wenselijk is. Uit het kwaliteitsonderzoek komt 

naar voren hoe cliënten de zorg en  

ondersteuning ervaren, hoe het gesteld is met 

de kwaliteit van leven, wonen en dagbesteding 

van cliënten. 
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Hoofdstuk 2
Kwaliteitsbeleid 
en -toetsingen 

De cliëntenraad heeft een belangrijke taak als 

het over kwaliteit van zorg gaat. Het is handig 

als de raad iets meer weet over kwaliteitsbeleid 

en over de verschillende kwaliteitstoetsingen. 

Daarover gaat dit hoofdstuk. 

Als de cliëntenraad zich verder wil verdiepen in 

het onderwerp kwaliteit, dan zal de raad zich 

ook moeten verdiepen in het kwaliteitsbeleid, 

in de verschillende toetsingen en vooral in de 

resultaten van de toetsingen. Daarom kort iets 

over dat beleid en de toetsingen. We beginnen 

bij de kwaliteitswet.

KWALITEITSWET

De Wet op de Kwaliteit van Zorginstellingen (de 

Kwaliteitswet) is een wet uit 1996. In die wet 

staat dat iedere zorginstelling zijn eigen kwaliteit 

van zorg moet bewaken, beheersen en  
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verbeteren. Iedere zorginstelling moet  

kwaliteitsbeleid ontwikkelen.

KWALITEITSBELEID

Kwaliteitsbeleid is de aanpak die leidt tot  

verbetering van de kwaliteit van de zorg.  

In het kwaliteitsbeleid staat een antwoord op de 

volgende vragen:

• Welke zorg wil de instelling aan de cliënt  

 leveren?

•  Wat vindt de instelling goede zorg?

•  Waaraan kunnen cliënten merken dat de zorg  

 goede kwaliteit heeft?

•  Hoe wil de instelling bereiken dat de zorg  

 aan de cliënten verbeterd en goed blijft? 

•   Welke doelen heeft de instelling over 

 kwaliteit van zorg?

Bij het kwaliteitsbeleid hoort het invoeren en 

toepassen van een kwaliteitssysteem.

KWALITEITSSYSTEEM

Het kwaliteitssysteem heeft tot doel om  

voortdurend na te gaan of de kwaliteit van zorg 

van de zorginstelling goed is.
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Er zijn een aantal zaken die de kwaliteit van zorg 

beïnvloeden. In het kwaliteitssysteem staan  

afspraken daarover. Daarnaast staan er de  

normen van de instelling in over de kwaliteit 

van zorg. 

Kwaliteitsverbetering begint met het vaststellen 

van punten die verbeterd moeten worden. Deze 

verbeterpunten kunnen naar voren komen uit 

onderzoek. Dat kan bijvoorbeeld een kwaliteits-

onderzoek of een cliënttevredenheidsonderzoek 

zijn. Verbeterpunten kunnen ook uit de  

instelling zelf komen. Ook de cliëntenraad kan 

verbeterpunten melden bij de manager of  

directeur. 

Veel instellingen hebben een eigen kwaliteits-

systeem opgezet. De instelling bedenkt dan zijn 

eigen eisen en doelen voor kwaliteit en laat dit 

regelmatig toetsen. Denk bijvoorbeeld aan een 

woon- of leefwensenonderzoek. 

HKZ

HKZ staat voor Stichting Harmonisatie  
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Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector. HKZ is 

een kwaliteitssysteem dat geldt voor alle  

zorginstellingen. Een zorginstelling kan een 

HKZ-certificaat aanvragen. Om een HKZ- 

certificaat te krijgen moet de zorginstelling aan 

bepaalde eisen voldoen. Een HKZ-certificaat 

is een garantie dat de kwaliteit van zorg in die 

zorginstelling goed is. 

Een HKZ-certificaat is drie jaar geldig.  

Elk jaar wordt opnieuw getoetst of de  

zorginstelling nog steeds voldoet aan de eisen 

voor een HKZ-certificaat.

Verzekeringsmaatschappijen en zorgkantoren  

eisen van zorginstellingen steeds vaker een 

HKZ-certificaat. 

KWALITEITSTOETSINGEN 

Er zijn verschillende toetsingen. Bijvoorbeeld 

toetsing van de brandveiligheid, toetsing van 

bouwplannen, of toetsing van de  

voedselveiligheid. Er zijn ook organisaties die  

alleen de kwaliteit van zorg toetsen. Deze  
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organisaties worden hieronder behandeld.

INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt 

toezicht op alle zorginstellingen. De inspectie 

houdt toezicht op drie manieren:

1. Gegevens van zorginstellingen

Iedere zorginstelling moet gegevens aan de  

inspectie aanleveren over de grootste risico’s 

voor de kwaliteit van zorg.

2. Bezoeken

Als de gegevens die de zorginstelling heeft 

aangeleverd er aanleiding toe geven, volgen 

toezichtbezoeken. En zonodig wordt de  

instelling aangespoord tot verbetering.  

De inspectie houdt ook steekproefsgewijze  

bezoeken. 

3. Ingrijpende maatregelen

Soms zijn ingrijpende maatregelen nodig.  

De instelling moet bepaalde zaken verbeteren 

en hiervoor een actieplan schrijven. De inspectie 
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blijft de instelling bezoeken totdat de  

verbeteringen volbracht zijn. 

De inspectie houdt ook toezicht op hoe de 

zorginstellingen omgaan met vrijheidsbeperking 

van cliënten. Hoe de zorginstellingen hiermee 

om moeten gaan staat in de Wet bijzondere 

opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gedwongen 

medicatie of separatie (afzonderen van iemand).

KWALITEITSTOETSING VANUIT 

CLIËNTENPERSPECTIEF

Bij kwaliteitstoetsingen vanuit cliëntperspectief 

wordt aan cliënten gevraagd hoe zij de zorg 

ervaren. Dit gebeurt met vragenlijsten en  

interviews. 

Uit dit onderzoek komen punten naar voren die 

cliënten belangrijk vinden om te verbeteren in 

de zorg. Het kwaliteitsoordeel uit  

cliëntenperspectief is internationaal erkend als 

een belangrijke aanwijzing voor de kwaliteit van 

zorg. 
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De zorgaanbieder, maar ook de cliëntenraad 

zelf, kan kwaliteitstoetsing vanuit  

cliëntenperspectief laten uitvoeren door een  

onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau 

moet zijn goedgekeurd door een  

kwaliteitsinstituut. De keuze voor een bureau 

wordt vrijgelaten. 

Het Landelijk Steunpunt cliëntenRaden (LSR) 

doet kwaliteitstoetsingen vanuit  

cliëntenperspectief.

BENCHMARK GEHANDICAPTENZORG

Benchmarking is een methode om verschillende 

organisaties met elkaar te vergelijken. De  

benchmark gehandicaptenzorg is in 2006  

gestart. Het bestaat uit een cliëntenraadpleging, 

een medewerkerraadpleging en een onderzoek 

naar de financiën van de zorginstelling. 

CQ-INDEX

Het Centrum Klantervaring Zorg zorgt ervoor 

dat de ervaringen van de consument met de 

gezondheidszorg in kaart worden gebracht en 
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op een betrouwbare wijze worden gemeten en 

openbaar gemaakt. Hierbij geldt een landelijke 

meetstandaard, de CQ-index. De afkorting CQ-

index betekent Consumer Quality Index. Dit 

is een systeem voor het meten, analyseren en 

rapporteren van ervaringen van cliënten in de 

zorg. Op basis van deze meetstandaard worden 

vragenlijsten ontwikkeld.

  

INFORMATIE ZOEKEN

Alle zorginstellingen zijn verplicht om openbaar 

te maken hoe er het afgelopen jaar gewerkt is. 

De Jaardocumenten Maatschappelijke  

Verantwoording Zorg zijn te lezen op  

www.jaarverslagenzorg.nl. 

Op de website www.kiesbeter.nl staan  

gegevens over zorgaanbieders. Hier staan  

gegevens over de kwaliteit van zorginstellingen. 

Op deze website worden ook ervaringen van  

cliënten geplaatst. 

Op de website 

www.centrumklantervaringzorg.nl kan de  
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cliëntenraad meer lezen over de CQ-ndex.

Er zijn verschillende bureaus die de ervaringen 

van cliënten met de zorg meten door middel 

van de CQ-index. Klanq is zo’n bureau. 

www.klanq.nl. 
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Hoofdstuk 3
Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg

Bij de evaluatie van de Kwaliteitswet in 2001 

bleek er behoefte aan duidelijke normen waar 

kwaliteit van zorg aan moet voldoen. Het  

‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’ is  

ontwikkeld om kwaliteit van zorg goed te 

kunnen meten. Dit hoofdstuk legt uit wat het 

kwaliteitskader is.

Sinds maart 2007 is er het visiedocument  

‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’. Hierin 

staat een aanzet tot de kwaliteitsnormen  

verantwoorde zorg. Het is tot stand gekomen 

na overleg van cliëntenorganisaties,  

zorginstellingen, zorgverzekeraars, organisaties 

van medewerkers en de Inspectie voor de  

Gezondheidszorg. In het kwaliteitskader staan 

hele duidelijke afspraken over wat kwaliteit 

is. En het vormt de basis voor het verbeteren, 

meetbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit 
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van zorg in de gehandicaptenzorg. 

UITGANGSPUNTEN VAN HET KWALITEITSKADER

De twee belangrijkste uitgangspunten in het 

kwaliteitskader zijn:

1. Zorg en ondersteuning zijn gericht op het  

 bevorderen dan wel het in stand houden  

 van de kwaliteit van bestaan van mensen  

 met een beperking.

2. Mensen met een beperking hebben de regie  

 over hun eigen leven. 

 Hieronder worden de uitgangspunten verder  

 toegelicht.

1. De zorginstelling moet de kwaliteit van  

bestaan van de cliënten bevorderen. 

Onder kwaliteit van bestaan wordt verstaan dat 

je tevreden bent over je huis, je werk, je relaties 

met anderen en je deelname aan de samenle-

ving. Maar het betekent ook dat je gelukkig 

bent en plezier hebt. Dat je je wensen mag laten 

horen en deze zoveel mogelijk (waar nodig met 

ondersteuning) kunt realiseren.

De cliënt (eventueel samen met zijn wettelijk 
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vertegenwoordiger) geeft aan welke zorg en  

ondersteuning hij wenst en nodig heeft. De  

afspraken hierover komen in het  

ondersteuningsplan of zorgplan van de cliënt. Het 

ondersteuningsplan wordt regelmatig  

samen met de cliënt besproken en aangepast. 

2. De cliënt heeft de regie over zijn leven.

Onder eigen regie wordt verstaan dat de cliënt zelf 

de touwtjes in handen heeft. 

Het betekent in de praktijk dat je als cliënt je  

eigen keuzes kunt maken over het leven dat jij wilt 

leiden. Je hebt zeggenschap over je leven.  

Belangrijke keuzes maak je niet alleen. Daar praat 

je over met de mensen die jou kunnen  

ondersteunen: mensen die je zelf kiest, die je  

vertrouwt en waarbij jij je prettig voelt. 

Conclusie

Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor een 

goede kwaliteit van de afgesproken zorg en  

ondersteuning. Maar het is de cliënt zelf, die een 

invulling geeft aan kwaliteit van bestaan. Want de 

cliënt heeft de regie. 
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TOETSEN VAN KWALITEITSTHEMA’S: 

DE NORMEN VOOR VERANTWOORDE ZORG

In het Kwaliteitskader worden een aantal  

thema’s genoemd waarop kwaliteit getoetst 

kan worden. De thema’s gaan over de cliënt en 

kwaliteit van bestaan. En over de zorginstelling. 

Het kwaliteitskader is nog niet af. De komende 

jaren worden de thema’s verder uitgewerkt.  

Dan worden het normen voor verantwoorde 

zorg. Met verantwoorde zorg wordt bedoeld 

goede zorg.

De kwaliteitsthema’s zijn onderverdeeld in  

thema’s over cliënten en thema’s over de  

zorginstelling.

THEMA’S OVER CLIËNTEN

Het gaat hierbij om acht thema’s die van belang 

zijn in het leven van de cliënt. En over de  

kwaliteit van ondersteuning hierbij.
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1. Lichamelijk welbevinden 

Dit gaat over de gezondheid van de cliënt. En 

om hoe de zorginstelling die gezondheid  

bevordert. Er moet worden afgesproken waarbij 

de cliënt ondersteuning krijgt. Bijvoorbeeld bij 

(zelf-)verzorging, het innemen van medicijnen, 

hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(ADL), eten en drinken, en de balans tussen 

activiteit en ontspanning.

2. Psychisch welbevinden

Dit gaat over zaken als een positief zelfbeeld 

hebben, je thuis voelen in je woon- en  

werkomgeving, begrepen worden door mensen 

die belangrijk voor je zijn. De ondersteuning is 

gericht op verbetering van het psychisch  

welbevinden van de cliënt. En op de beleving 

van de cliënt hiervan. 

3. Relaties met anderen 

Dit gaat over het opbouwen en onderhouden 

van relaties met anderen en het omgaan met 

genegenheid en intimiteit. De behoefte van de 

cliënt aan ondersteuning hierbij is  
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doorslaggevend. De ondersteuning is gericht op 

verbetering van de persoonlijke relaties van de 

cliënt. En op de beleving van de cliënt hiervan. 

4. Deelname aan de samenleving 

De ondersteuning is gericht op een zo groot 

mogelijke deelname aan de samenleving.  

Uitgangspunt daarbij is de wens van de cliënt. 

Ondersteuning is mogelijk bij het aanleren van 

benodigde vaardigheden, werkrelaties,  

contacten met dienstverlening, club- en  

buurthuiswerk, kerken, vrijwilligerswerk,  

winkels, voorzieningen voor dagbesteding en 

bedrijven. 

5. Persoonlijke ontwikkeling

Dit gaat over nieuwe ervaringen opdoen, 

dingen willen leren, het zoeken naar werk of 

vrijwilligerswerk. De cliënt kan nieuwe dingen 

ondernemen en zijn eigen creativiteit uiten.  

De ondersteuning richt zich op de ontplooiings-

mogelijkheden van de cliënt.
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6. Materieel welzijn 

Het gaat hier om (ondersteuning bij) het  

omgaan met geldzaken en het vinden van een 

goed huis. De ondersteuning richt zich op de 

financiële situatie van de cliënt. En op de  

beleving van de cliënt hiervan.

7. Zelfbepaling 

Dit gaat over het recht om zelf te keuzes te  

maken over je eigen leven (binnen de grenzen 

van de maatschappelijke aanvaardbaarheid). 

Cliënten moeten ervaring op kunnen doen met 

keuzemomenten en inspraak. De cliënt moet 

weten waaruit hij kan kiezen. En hij moet  

ervaren dat hij echte keuzevrijheid heeft en  

ondersteuning krijgt bij zijn gemaakte keuzes. 

8. Belangen 

Dit gaat over rechten en plichten als burger en 

als cliënt. En de ondersteuning daarbij.  

Bijvoorbeeld stemrecht (als burger), recht om te 

klagen, recht op privacy en kwaliteit van zorg 

(als cliënt). Bij dit onderwerp hoort ook dat de 

medezeggenschap goed moet zijn geregeld. 
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Voorwaarde voor zelfbepaling en  

medezeggenschap is dat cliënten (en hun  

vertegenwoordigers) op een voor hen  

begrijpelijke manier geïnformeerd worden.

THEMA’S OVER DE ZORGINSTELLING

Deze vier thema’s gaan over hoe de  

zorginstelling goede zorg aan cliënten mogelijk 

moet maken.

1. Zorgafspraken en ondersteuningsplan

Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplan 

en/of een activiteitenplan, dat aansluit op zijn 

vragen. Er moeten concrete doelen van de cliënt 

in staan. Het plan is samen met de cliënt  

(en eventueel zijn wettelijke vertegenwoordiger) 

gemaakt. Het moet duidelijk zijn wie wat doet, 

en hoe en wanneer er een evaluatie van het 

plan is.

2. Veiligheid 

Het gaat over twee kanten van veiligheid:

•  Regels over veiligheid, zoals bijvoorbeeld over  

 medicijnen, medische hulpmiddelen, brand,  
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 communicatie, klachten, (bijna) fouten,  

 seksueel misbruik en vrijheidsbeperkende   

 maatregelen. 

•  Veiligheid als gevoel, zoals bijvoorbeeld een   

 gevoel van geborgenheid en een goed  

 verlopende communicatie. Denk hierbij ook   

 aan privacy, bejegening, informatie en  

 grensoverschrijdend gedrag. 

De instelling moet voor beide soorten veiligheid 

zorgen. 

3. Kwaliteit van medewerkers en organisatie

Dit gaat over de deskundigheid en bijscholing van 

het personeel. Personeelsbeleid moet  

gericht zijn op het motiveren en ondersteunen 

van medewerkers. De instelling moet er ook voor 

zorgen dat er weinig ziekteverzuim en  

verloop van personeel is.

4. Samenhang in zorg en ondersteuning 

Dit gaat over twee zaken: 

• Er moet altijd een goede overdracht zijn. Zodat  

 de betrokken personeelsleden altijd goed   
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 op de hoogte zijn van wat er speelt bij de  

 cliënt.

•  Cliënten krijgen hun ondersteuning zoveel  

 mogelijk van een kleine en voor hen bekende  

 groep personeelsleden. Personeelsbeleid  

 moet daarop gericht zijn. 

VERVOLG OP HET KWALITEITSKADER

Er komt nog een vervolg op het  

‘Kwaliteitskader Gezondheidszorg’.  

Alle kwaliteitsthema’s op de voorgaande  

bladzijden worden uitgewerkt tot ‘meetpunten’ 

(of ‘indicatoren’). Vervolgens kan de  

kwaliteitsnorm worden vastgesteld voor deze 

meetpunten. Dan zijn de normen verantwoorde 

zorg duidelijk. En kan de kwaliteit van zorg echt 

goed gemeten worden. 

Hoe wordt nu gemeten of een zorginstelling 

voldoet aan de normen voor verantwoorde 

zorg? Een deel wordt gemeten via het formulier 

wat zorginstellingen moeten invullen voor de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg. Een ander 

deel wordt gemeten via de CQ-index.
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Het Visiedocument Kwaliteitskader  

Gehandicaptenzorg kan besteld worden bij de 

VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg  

Nederland). Het is ook te vinden op  

www.vgn.org onder publicaties. 
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Hoofdstuk 4 
Adviseren, lezen en 
beoordelen 

Kwaliteit wordt op allerlei manieren bewaakt 

en getoetst. Op welke manier kan de  

cliëntenraad meepraten over kwaliteit en  

zijn invloed uitoefenen? Dit hoofdstuk gaat 

over adviseren over kwaliteitsbeleid, lezen van 

de uitslagen van kwaliteitsrapporten, het  

beoordelen van die uitslagen en over een  

onderbouwd advies geven over kwaliteit.

ADVISEREN OVER BELEID

De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht 

over kwaliteit. De raad mag meepraten en  

meebeslissen over kwaliteitsbeleid en 

kwaliteitssystemen. 

ADVISEREN OVER HET KWALITEITSBELEID

In een instelling met verschillende locaties en 

cliëntgroepen wordt het kwaliteitsbeleid meestal 

centraal ontwikkeld. De centrale cliëntenraad 
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kan dan advies geven over het kwaliteitsbeleid 

van de zorginstelling. 

Lokale cliëntenraden hebben medezeggenschap 

over dat deel van het kwaliteitsbeleid dat hun 

locatie aangaat. Bijvoorbeeld als er een  

kwaliteitsonderzoek gewenst is onder cliënten 

van hun locatie.

ADVISEREN OVER HET KWALITEITSSYSTEEM

Als er een kwaliteitssysteem wordt gekozen of 

als er iets in het bestaande systeem verandert, 

moet de instelling de cliëntenraad informeren en 

om advies vragen. 

Voor het uitbrengen van een advies kan de raad 

een aantal punten nalopen: 

• Waarom is voor dit kwaliteitssysteem 

 gekozen?

•  Welke andere mogelijkheden zijn er?

•  Hoe wordt met dit systeem de kwaliteit van  

 zorg verbeterd?

•  Wat zijn de kosten van dit kwaliteitssysteem  

 en hoe worden die gefinancierd? Zijn er  
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 bijvoorbeeld afspraken over gemaakt met het  

 zorgkantoor?

•  Wie houdt zich met het kwaliteitssysteem  

 bezig binnen de instelling? 

•  Wordt de rol van de cliëntenraad in het  

 kwaliteitssysteem beschreven? Zo niet, wat is  

 de reden daarvan? 

•  Is in het kwaliteitssysteem onderzoek vanuit  

 cliëntenperspectief opgenomen? 

•  Wat merkt de cliënt van de invoering van het  

 systeem? 

•  Wanneer vindt er kwaliteitsonderzoek onder  

 cliënten plaats en hoe? 

•  Wat wordt er gedaan met de uitkomsten van  

 het kwaliteitsonderzoek onder cliënten? 

•  Hoe ziet het verbetertraject eruit?

LEZEN VAN DE UITSLAGEN

De kwaliteit van zorg wordt op allerlei manieren 

gemeten. De uitslagen hiervan komen terecht in 

rapporten (sommige rapporten staan ook op  

internet). De raad hoort deze rapporten te  

krijgen of kan er anders naar vragen bij de  

manager of directeur. 
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HET JAARDOCUMENT 

Het jaardocument is het jaarverslag en de  

jaarrekening van een zorginstelling bijeen.  

Iedere zorginstelling moet dat op dezelfde  

manier maken. Dat is het Jaardocument  

Maatschappelijke Verantwoording Zorg. Hierin 

staat ook iets over kwaliteit te lezen.

De cliëntenraad kan gericht zoeken naar de 

onderwerpen in het jaardocument die te maken 

hebben met kwaliteit van zorg.

• Wat staat er in het jaardocument over de  

 visie op kwaliteit?

•  Wat staat er in het jaardocument over het  

 kwaliteitsbeleid?

•  Wanneer is er een kwaliteitsbeoordeling  

 geweest?

•  Hoe zijn de cliënten betrokken bij het 

 kwaliteitsbeleid?

•  Welke acties zijn er ondernomen bij klachten?

•  Welke onderwerpen mist de raad in het  

 verslag?
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Als de cliëntenraad een reactie geeft aan de  

manager of directeur over het jaardocument 

kan daar in staan:

• De mening van de cliëntenraad over de  

 beschreven zorg voor kwaliteit.

•  Of de raad het verslag een goede weergave  

 vindt van het afgelopen jaar.

•  Welke vragen, onduidelijkheden of zorgen de  

 raad heeft.

•  Aanbevelingen of suggesties van de raad.

Voor meer informatie over het jaardocument 

zie: ‘Jaarstukken en begroting van de locatie of 

instelling’ (LSR, 2007).

 

BEOORDELEN VAN DE UITSLAGEN

Om na te gaan hoe de kwaliteit van de  

zorgverlening is, kan de cliëntenraad zich  

afvragen: ‘Scoort onze instelling op een  

bepaald onderwerp onder de kwaliteitsnorm, 

gelijk aan de kwaliteitsnorm of daarboven?’

De raad kan in de verschillende rapporten (van 

de inspectie, een cliëntenraadpleging of het 
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jaardocument) opzoeken hoe de zorginstelling 

op een bepaald onderwerp scoort. Als de scores 

laag zijn kan dat een reden zijn om een advies 

uit te brengen. 

Kloppen de scores niet met de indruk die de 

cliëntenraad heeft? Informeer dan hoe dat kan. 

Dat kan bij de organisatie die het rapport heeft 

opgesteld of bij de manager of directeur van de 

instelling. 

ADVISEREN OVER KWALITEIT VAN ZORG

Om gerichter invloed uit te kunnen oefenen op 

de kwaliteit van zorg kan de raad zich verdiepen 

in de kwaliteitsmetingen, het kwaliteitskader, de 

kwaliteitsnormen en de scores. Met die  

informatie kan de raad zijn advies verder  

onderbouwen. En een onderbouwd advies  

geven aan de manager of directeur over een 

onderdeel van de kwaliteit. Een goed  

onderwerp voor de raad is een onderwerp dat 

opvalt bij het lezen van de rapporten, omdat de 

locatie of instelling daarop laag of onder de  

kwaliteitsnorm scoort.
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Aandachtspunten bij het adviseren 

• Richt je op de verbeterpunten.

• Bedenk: Wat zou de meest ideale situatie  

 zijn?

•  Wat staat er al over op papier?

•  Waar kan de raad advies of deskundigheid  

 hierover inhuren?

TIP!

Een advies van de cliëntenraad wordt eerder 

opgevolgd als er goede argumenten genoemd 

worden. Het is daarom belangrijk om goede  

informatie te verzamelen. Daarnaast kan de 

raad de manager of directeur altijd om een 

aanvullende toelichting vragen op de rapporten 

over kwaliteit. 
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Hoofdstuk 5
Wie zijn er betrokken bij 
kwaliteit?

Wie heeft welke verantwoordelijkheid over 

kwaliteit van zorg? Daarover gaat dit  

hoofdstuk.

DE ZORGINSTELLING

De zorginstelling moet volgens de  

Kwaliteitswet goede zorg leveren.  

In de Kwaliteitswet staan eisen over de  

organisatie van de zorg, het kwaliteitssysteem 

en de verantwoording over het gevoerde  

kwaliteitsbeleid. De zorginstelling moet de  

kwaliteit van zorg laten toetsen.

ZORGVERZEKERAARS

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de 

besteding van het beschikbare geld. Het  

zorgkantoor maakt afspraken met  

zorginstellingen over de zorg die ze gaan  

leveren. Als de kwaliteit van de zorg onder de 
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norm blijft, kan het zorgkantoor het contract 

opzeggen.

CLIËNTEN 

Cliëntenraden hebben zwaarwegend  

adviesrecht over het kwaliteitsbeleid en over  

verbetering van de kwaliteit van zorg. 

DE INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van 

de gezondheidszorg door controle van  

zorginstellingen. Met de invoering van het  

nieuwe zorgstelsel is ook een ander soort  

toezichthouder ingesteld, de Nederlandse  

Zorgautoriteit (NZa). De NZa ziet toe op de 

nieuwe regels en of er marktwerking in de zorg 

is. 

BEROEPSGROEPEN VAN ZORGVERLENERS. 

Deze richten zich niet alleen op  

belangenbehartiging namens medewerkers 

(personeel), maar ook op hun  

deskundigheidsbevordering. 
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Hoofdstuk 6 Rechten van 
de cliëntenraad 

Dit hoofdstuk gaat over de rechten van de  

cliëntenraad rond het adviseren over kwaliteit. 

WMCZ

In de Wmcz (Wet medezeggenschap  

cliënten zorginstellingen) staat dat de cliënten-

raad verzwaard adviesrecht heeft als het gaat 

om het bewaken, beheersen en verbeteren van 

de kwaliteit van de zorg aan cliënten.  

Onderzoek naar de kwaliteit, ook wel toetsing 

genoemd, is een deel van de systematische  

bewaking van de kwaliteit van de zorg. 

WMCZ ARTIKEL 3 LID 1 J

‘De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder 

geval in de gelegenheid advies uit te brengen 

over elk genomen besluit dat de instelling  

betreft: de systematische bewaking, beheersing 

of verbetering van de kwaliteit van de aan cli-

enten te verlenen zorg.’
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Dit betekent:

• De cliëntenraad mag verzwaard advies 

 uitbrengen over ieder onderdeel dat de 

 kwaliteit van de zorg aan cliënten direct 

 beïnvloedt. De manager of directeur mag het  

 advies van de raad niet zomaar naast zich  

 neerleggen.

•  De manager of directeur moet de mening  

 van de cliëntenraad vragen voordat er 

 besluiten worden genomen. De raad beslist  

 zelf of hij advies wil geven. 

•  De cliëntenraad heeft recht op informatie en  

 mag adviseren over de keuze van een 

 kwaliteitssysteem.

•  De cliëntenraad mag adviseren bij de keuze  

 van het bureau dat de kwaliteitstoetsing 

 vanuit cliëntenperspectief uitvoert.

•  De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht  

 over verbetertrajecten na kwaliteitstoetsing. 

ANDERE BELANGRIJKE RECHTEN:

Het recht op het tijdig ontvangen van  

volledige informatie 

De manager of directeur moet de raad ruim op 
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tijd complete informatie geven. 

De raad moet genoeg tijd krijgen om een  

standpunt voor te bereiden, zodat het nog kan 

worden verwerkt in het besluit. Alle informatie 

moet voor de raad begrijpelijk zijn. 

 

Het recht om ongevraagd te adviseren 

De raad kan over ieder onderwerp adviseren, 

ook zonder dat de manager of directeur er om 

vraagt. Zo’n advies telt even zwaar als wanneer 

de directie er wel om gevraagd heeft. 

Het recht op overleg

Is de raad het niet eens met een plan van de 

manager of directeur? Ook als er geen  

verzwaard adviesrecht geldt, moet de  

manager of directeur toch minstens één keer 

met de raad overleggen voordat het besluit 

uitgevoerd wordt. 

Het recht om een besluit terug te draaien 

(‘nietig verklaren’)

Is er een besluit genomen zonder dat de raad 

daarvan afwist? Dan kan de raad daar binnen 
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een maand nog schriftelijk bezwaar tegen  

maken. De manager of directeur mag het  

besluit dan niet (meteen) uitvoeren en moet 

alsnog advies aan de raad vragen.

Het recht op de middelen die nodig zijn om het 

werk van de raad goed te doen

De raad moet voldoende middelen krijgen om 

zijn werk goed te doen. Bijvoorbeeld voor  

kopieën en postzegels, maar ook voor cursussen 

die nodig zijn om de medezeggenschap goed te 

kunnen uitvoeren. 
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TOT SLOT

Volgens de Wmcz (Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen) kan de cliëntenraad 

steeds weer aan de manager of directeur  

uitleggen waar de kwaliteit volgens de cliënten 

verbeterd moet worden. De raad kan ook een 

advies geven over (een onderdeel van) de  

kwaliteit van zorg die volgens de cliënten  

verbeterd moet worden. De raad kan daarbij 

veel hebben aan alle rapporten van toetsingen 

over kwaliteit. 
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