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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	
Landelijke	Commissie	van	Vertrouwenslieden	(LCvV).	De	LCvV	kan	bemiddelen	
of	optreden	als	scheidsrechter.	De	secretaris	van	de	LCvV	onderzoekt	het	
meningsverschil	en	organiseert	een	bemiddeling	of	een	hoorzitting	die	kan	
leiden	tot	een	bindende	uitspraak.	In	deze	rubriek	leest	u	waarover	dit	in	de	
praktijk	kan	gaan.	

Roken is ongezond, net als overgewicht, teveel al-

cohol drinken en het gebruik van drugs. We weten 

dat natuurlijk allemaal al jaren maar toch leeft lang 

niet iedereen daar naar. Ondanks alle beschikbare 

kennis en voorlichtingscampagnes over de risico’s 

en de schade liegen de cijfers van bijvoorbeeld het 

Trimbos-instituut er niet om; er wordt nog steeds 

volop gedronken, gerookt, gesnoven en geslikt. 

Slechte gewoontes blijken hardnekkig en discus-

sies hierover kunnen hoog oplopen. 

De overheid treft steeds meer  maatregelen1 om 

slechte gewoontes tegen te gaan en gezond 

gedrag te bevorderen. Zo deden de rookvrije 

werkplek en het rookverbod in de horeca al jaren 

geleden hun intrede en ging de leeftijdsgrens voor 

de verkoop van alcohol en tabak omhoog net als 

de belasting op die producten. En ook gemeenten, 

scholen, bedrijven, clubs en verenigingen zetten 

zich hiervoor in. Er kan inmiddels wel gesproken 

worden van een maatschappelijke beweging op dit 

vlak. Veel zorgpartijen nemen van harte deel aan 

deze beweging. Zij zien naast het behandelen van 

ziektes en aandoeningen, ook de preventie ervan 

steeds meer als hun taak. 

In	zake	een	rookvrije	omgeving

In dat licht werden aan de LCvV afgelopen jaren 

ook een aantal zaken voorgelegd die samenhingen 

1 Sinds 2014 loopt het Nationaal Programma Preventie van de 
 Rijksoverheid; zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezond-

heid-en-preventie/nationaal-programma-preventie

met aangepaste regels van zorgaanbieders rondom 

roken en alcohol. In de zomer van 2016 legde de 

cliëntenraad van een ziekenhuis aan de LCvV een 

besluit voor van de zorgaanbieder om een algeheel 

rookverbod in te voeren. De cliëntenraad stond 

weliswaar achter de gezondheidsdoelstellingen van 

het ziekenhuisbestuur, maar was het niet eens met 

de manier waarop nieuw beleid werd gerealiseerd 

en vooral niet met de manier waarop de cliënten-

raad hierin was betrokken. Wat was er gebeurd? 

De zorgaanbieder nam al langere tijd deel aan een 

grootscheeps regionaal initiatief voor gezondheids-

bevordering bij alle inwoners. Het ziekenhuis had 

zich in dat verband ten doel gesteld om als eerste 

ziekenhuis in Nederland volledig rookvrij te worden. 

Niet alleen in de gebouwen maar ook op het gehele 

buitenterrein inclusief de parkeerplaats zou het 

verboden worden te roken.

 

Nietigheid	inroepen

Aan de cliëntenraad werd hierover medio mei 2016 

verzwaard advies gevraagd met het verzoek dit 

advies binnen vier weken uit te brengen. De zorg-

aanbieder wilde het rookverbod namelijk per 1 juli 

2016 gaan invoeren. De cliëntenraad had echter 

nog wel wat vragen: was zo’n algeheel verbod niet 

wat al te rigoureus en hoe gastvrij en cliëntgericht 

(ook belangrijke waarden die het ziekenhuis wilde 

uitdragen) was dit? Ten aanzien van controle en 

handhaving had de cliëntenraad vragen: zouden 

de gastvrouwen van het ziekenhuis die dit moes-
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ten gaan doen wel tegen boze of weigerachtige 

reacties opgewassen zijn? De raad vroeg zich af 

of het ziekenhuis wel zeggenschap heeft over wat 

mensen in hun eigen auto en op het parkeerter-

rein (gemeenteterrein) doen. Ook voorzag de raad 

dat rokers zich zouden gaan verplaatsen naar 

de openbare weg voor het ziekenhuis, en stelde 

dat dat ook bepaald geen visitekaartje voor het 

ziekenhuis zou zijn. De cliëntenraad adviseerde 

de zorgaanbieder om meer geleidelijk toe te gaan 

werken naar een verbod en eerst in te zetten op 

ontmoedigen en hulp aan te bieden om van de 

verslaving af te komen. Verder vond de raad dat 

er toch een overkapte rookruimte beschikbaar zou 

moeten zijn maar dan achter op het terrein, buiten 

het zicht. Vervolgens bleek dat de zorgaanbieder 

het voorgenomen beleid ondanks dat het overleg 

in het kader van de adviesprocedure nog gaande 

was, al invoerde. De cliëntenraad roept hiervan 

dan de nietigheid in en legt de zaak voor aan de 

LCvV. 

Niet	betrokken	bij	voorbereidingen

De zorgaanbieder laat dan aan de LCvV weten al 

veel langer bezig te zijn met de voorbereidingen 

om een volledig ‘rookvrij’ ziekenhuis te worden. 

Het nieuwe beleid had eigenlijk al per 1 januari 

2016 zullen ingaan maar dit was al eens uitgesteld 

vanwege adviezen van de ondernemingsraad. 

Vervolgens was toen 1 juli 2016 als ingangsdatum 

gekozen. De zorgaanbieder erkent aanvankelijk 

vergeten te zijn dat ook de cliëntenraad hierin om 

advies gevraagd moest worden. Hiervoor had hij bij 

de cliëntenraad al excuus aangeboden en beter-

schap beloofd. Maar in de inhoudelijk argumenten 

van de cliëntenraad, strekkend tot een minder 

rigoureuze aanpak, had de zorgaanbieder geen re-

den gezien om van de invoering van het voorgeno-

men besluit op de voorgenomen datum af te zien.

Pro	forma

Bij de marginale toetsing die de LCvV in dit soort 

zaken verricht, staat het beoordelen van de vraag 

of de procedure zorgvuldig en volgens de Wmcz 

is verlopen voorop. De LCvV vond dat dat hier 

evident niet het geval was. De cliëntenraad had 

een onredelijk korte termijn voor het uitbrengen 

van advies gekregen waarbij ook nog bleek dat 

het besluit een ‘alles of niets’ karakter had en niet 

meer voor wezenlijke aanpassing vatbaar bleek. 

Dit laatste leidde de LCvV onder meer af uit het feit  

dat voorafgaand en tijdens het adviestraject reeds 

een voorlichtingscampagne van start was gegaan, 

informatieborden werden geplaatst, en dat de be-

staande overkapte rookruimte al was afgebroken. 

De LCvV concludeert dat het er de  schijn van had 

dat de zorgaanbieder in dit geval louter pro forma 

om verzwaard advies heeft gevraagd en dat aan 

de meest wezenlijke kenmerken van het recht op 

verzwaard advies niet is voldaan. 
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De zaak waar het hier over gaat betreft LCvV 

16-004. Een andere uitspraak van de LCvV over 

rookbeleid is LCvV 11-004 en een recente een 

uitspraak over gewijzigd alcoholbeleid is LCvV 

17-002. Deze uitspraken zijn te vinden op de 

website www.vertrouwenslieden.nl 


