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Cliëntenraden in de ziekenhuizen hebben hun 

langste tijd gehad. Gezocht moet worden naar 

andere vormen van participatie. Deze uitspraken 

werden onlangs respectievelijk door Henk Nies, 

directeur Vilans en Pauline Meurs, hoogleraar 

bestuur in de gezondheidszorg aan de Erasmus 

Universiteit te berde gebracht. Dit idee leefde 

echter geenszins bij de aanwezigen op het recent 

gehouden netwerkdiner van de NVZ. Bestuurders 

van ziekenhuizen, specialisten, cliëntenraden 

en cliëntenorganisaties discussieerden hoe de 

patiënt meer centraal gesteld kan worden. Jasper 

Boele, directeur LSR en André Bons, senior 

beleidsmedewerker belangenbehartiging 

LSR, waren hierbij aanwezig. We blikken 

met hen terug.

Bestaansrecht niet ter discussie

Drie sprekers, waaronder Boele, en 

aan vijf tafels discussies over de inlei-

dingen en stellingen, gaven een 

eensluidend beeld over het 

bestaansrecht van cliën-

tenraden, vertelt Bons. 

‘Op geen enkele manier 

stond de cliëntenraad 

ter discussie.’ Eigenlijk 

was iedereen van het 

belang van het be-

staan van cliënten-

raden overtuigd, 

vult Boele aan. 

‘De Wmcz en de 

Wcz bekrachtigen dit gegeven. Hoewel iedereen 

er inmiddels van overtuigd is dat je moet blijven 

bouwen aan patiëntenparticipatie. Ook zonder wet. 

Maar het is goed dat rechten zijn vastgelegd. Van 

een wettelijke basis gaat een normerende werking 

uit.’

Tegenmacht?

De cliëntenraad is niet in staat een tegenmacht te 

vormen, was één van de geponeerde stellingen. 

Bons: ‘Deze stelling was eigenlijk al snel als irre-

levant van tafel. Het gaat niet om macht, maar om 

samenwerking vanuit verschillende verantwoorde-

lijkheden.’ Het gaat om dialoog, invloed opbouwen 

en expertise ontwikkelen, was eigenlijk unaniem de 

mening van alle aanwezigen. Dat is ook het advies 

dat we als LSR aan cliëntenraden geven, legt Boele 

uit. ‘Focus niet te veel op de formele positie, ga niet 

strikt op de wet zitten. Zoek de samenwerking op; 

daar bereik je veel meer mee. In mijn inleiding heb 

ik dat ook benadrukt: cliëntenraad en bestuurder 

moeten bondgenoten van elkaar zijn. Ieder vanuit 

een verschillende verantwoordelijkheid. Dat bete-

kent niet dat beide het per definitie altijd met elkaar 

eens moeten zijn, maar ga als raad geen vakbondje 

spelen. We zien dat ook in de praktijk: indien cliën-

tenraad en raad van bestuur vanuit respect voor 

elkaars positie met elkaar in overleg gaan, krijgen 

cliëntenraden veel meer voor elkaar.’

Spreiding en concentratie van zorg

Boele zoomde in zijn inleiding in op een actueel 

thema: spreiding en concentratie van zorg. Ook ten 

De patiënt centraal in het ziekenhuis. Maar hoe komen we tot een meer effec-

tieve samenwerking tussen cliëntenraden en bestuurders? De NVZ vereniging 

van ziekenhuizen organiseerde een netwerkdiner over cliëntenparticipatie voor 

bestuurders, beleidmakers, specialisten, patiëntenorganisaties en cliëntenraden. 

Het LSR leverde een belangrijke bijdrage. 
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aanzien van dit thema benadrukt hij het gezamen-

lijk belang. ‘Het dilemma van cliëntenraden is de 

vraag welke belangen ze behartigen: die van de 

patiënt van het ziekenhuis of de burger in de regio. 

Een bestuurder kent een soortgelijk dilemma: het 

organisatiebelang en het publieke belang.’ Boele 

adviseert cliëntenraden en besturen het thema op 

de agenda van de overlegvergadering te zetten. 

‘Maak het concreet: agendeer een beperkt aantal 

cruciale thema’s.’ 

Cliëntenraad en bestuurder dienen beide zowel 

oog te hebben voor de context van het zieken-

huis als voor de burger in de regio, vindt ook 

Bons. ‘Overstijg de beperkte focus van alleen het 

ziekenhuis. Heb als raad het lef om het belang van 

alle burgers te vertegenwoordigen.’ Hij adviseert 

cliëntenraden de samenwerking in de regio op 

te zoeken. Met Zorgbelang bijvoorbeeld. ‘Samen 

optrekken is ook zeker interessant in het kader van 

de zorginkoop, richting de zorgverzekeraar.’ 

Specialisten

Bons wijst ook op verrassende geluiden onder 

specialisten. ‘Informatie en kennis van specialisten 

over bijvoorbeeld volumenormen zou een grotere 

rol in het publieke debat kunnen vervullen tegen-

over de heersende invloed van de zorgverzeke-

raars. Regelgeving vanuit de overheid zit samen-

werking en het maken van onderlinge afspraken 

van ziekenhuizen in de weg; ziekenhuizen mogen 

volumes niet met elkaar samen produceren. Wat 

dat betreft gaven de resultaten van de enquête 

die het LSR begin van dit jaar gehouden heeft een 

goed beeld over de situatie rond medisch speci-

alistische zorg. Mocht nog het idee heersen dat 

specialisten niet kunnen of willen reizen en naar 

de patiënt toe komen, specialisten zien dat zelf als 

een mogelijkheid om volumenormen te halen en de 

kwaliteit van de zorg op locatie op peil te houden. 

Sterker nog, zij doen dit al. Hoewel contacten tus-

sen specialisten en cliëntenraden in het kader van 

medezeggenschap weinig voorkomen, zou het op 

sommige thema’s wel interessant zijn. Zeker als 

het gaat om concentratie van medisch specialisti-

sche zorg.’

Beter opgeleid?

Tijdens de bijeenkomst bracht een voorzitter van 

de cliëntenraad in dat cliëntenraadsleden beter 

getraind moeten worden. Boele geeft aan dat 

opleiding op thema’s als financiën en vastgoed niet 

de focus moet zijn. ‘Dat is immers de taak van de 

toezichthouder. Bij dit soort thema’s is de rol van 

het cliëntenraad wel wat de consequenties voor 

patiënten is. En dat vergt een andere benadering. 

Creëer als raad een win-win-situatie. Vanuit eigen 

expertise en verantwoordelijkheid. De patiënt cen-

traal, bejegening en communicatie zijn belang-

rijke aandachtspunten. Het is dus van belang 

dat deskundigheidsbevordering zich richt op 

het goed invullen van de adviesrol vanuit 

het patiëntenperspectief.’

De toekomst

Deze bijeenkomst van de NVZ heeft de 

posities in de sector nog eens helder ge-

maakt en de patiënt en cliëntenraden 

naar voren geschoven, vinden 

Boele en Bons. Over een aantal 

jaren in de curatieve sector geen 

cliëntenraden meer? Dat beeld 

wordt door de NVZ, bestuurders 

of specialisten noch beves-

tigd noch wenselijk geacht. 

Integendeel. De rol van de 

cliëntenraad is van een onbe-

twistbare waarde en nog verre 

van uitgespeeld.

Jasper Boele


