
Er komt geen einde aan de inspanningen de kwa-

liteit van de zorg te verbeteren. Het kan immers 

altijd beter. En het moet ook beter. Dit voorjaar 

bracht de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

(RVZ), onafhankelijk adviesorgaan van parlement 

en regering, een advies uit onder de titel ‘De relatie 

medisch specialist en ziekenhuis in het licht van 

kwaliteit van zorg’.1  Aanleiding waren enkele ge-

ruchtmakende incidenten met slecht functionerende 

specialisten. Hierdoor is de vraag ontstaan of een 

Raad van Bestuur wel in staat is zijn eindverant-

woordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg waar 

te maken. Specialisten zijn niet verplicht actief 

verantwoording af te leggen over hun handelen en 

de resultaten die zij boeken. Als het misgaat, kun-

nen Raden van Bestuur alleen maar vaststellen dat 

het te laat is.

Toetssteen medisch specialisten

Het rapport adviseert nu om een beoordelings-

systeem voor medisch specialisten te ontwikkelen, 

en medisch specialisten te verplichten periodiek 

verantwoording aan hun Raad van Bestuur af te 

leggen. In arbeidsovereenkomsten en toelatings-

overeenkomsten zou dat dwingend moeten worden 

geregeld. Ziekenhuizen, medisch specialisten en 

branche- en beroepsorganisaties zouden verder, zo 

luidt het advies, een kwaliteitskader moeten ontwik-

kelen. Dat geeft Raden van Bestuur een toetssteen 

bij deze periodieke beoordelingen. 

Aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg de taak 

te gaan controleren of de partijen die afspraken ook 

maken en nakomen. 

Mazen dichten in het net

Het advies van de RVZ bouwt voort op bestaande 

kwaliteitswetgeving. De Kwaliteitswet Zorginstel-

lingen (KZi) stelt dat de Raad van Bestuur eind-

verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorg: 

‘De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan’. 

Verantwoorde zorg houdt in ‘zorg van goed niveau’, 

die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt 

verleend, en die is afgestemd ‘op de reële behoefte 

van de patiënt’. Ook volgens de Wet op de Genees-

kundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft 

de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid 

voor de kwaliteit van de zorg. 

Wettelijke bepalingen, certifi ceringen, kwaliteits-

kaders, jaardocumenten, tevredenheidsonderzoe-

ken, kwaliteitsvisitaties en inspecties hebben over 

de zorg een groot net gespannen. In het advies 

merkt de adviesraad echter op dat het ‘kwaliteits-

systeem van ziekenhuizen niet sluitend’ is. De 

RVZ dicht met zijn advies nu één van de mazen in 

dat net. Artsen blijven verantwoordelijk voor hun 

handelen, maar de Raad van Bestuur moet daar 

verscherpt toezicht op gaan houden. ‘Professionele 

autonomie houdt met andere woorden ook in dat de 

arts zich toetsbaar opstelt en verantwoording afl egt 

over zijn handelen.’

Invloed van cliënten meer expliciet 

Meer armslag voor Raden van Bestuur om hun taak 

in het bevorderen van de kwaliteit uit te voeren is 

vanuit cliëntenperspectief een goede zaak. Maar 

wat kan de cliëntenraad ermee? Moeten niet ook 

cliënten en patiënten een grotere invloed krijgen 

op het handelen van specialisten? 
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Specialisten moeten periodiek beoordeeld kunnen worden door de Raad van 

Bestuur. Verantwoording afl eggen moet dwingend worden geregeld in overeen-

komsten. Een kwaliteitskader moet ontwikkeld worden. Dat vindt de Raad voor 

de Volksgezondheid en Zorg. En wat is de rol van cliënten?

Verantwoorde zorg – de volgende stap 
De vinger aan de pols van de specialist  

1 www.rvz.net
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Krijgt de cliëntenraad er een taak bij?

De behoefte aan een kwaliteitskader, gericht op 

het functioneren van de specialisten, moet in elk 

geval niet alleen worden gedefi nieerd vanuit de 

bestuurder. Cliënten en cliëntenraden hebben een 

eigen, bijzonder en direct belang bij de kwaliteit van 

het functioneren van specialisten. De RVZ noemt 

als elementen van een beoordelingsysteem onder 

andere ‘klachten en claims’, en ‘de uitkomsten van 

patiënttevredenheidsonderzoeken’. De ervaringen 

en opvattingen van patiënten en cliënten maken 

impliciet deel uit van het geschetste toetsingskader. 

Dat zou wel wat explicieter mogen. 

Ervaringen cliënten 

De RVZ merkt in het advies overigens op dat een 

Raad van Bestuur op dit moment niet kan afgaan 

op de uitkomsten van onderzoek naar de kwaliteit 

van de zorg. ‘Het meten van de gerealiseerde kwa-

liteit van zorg staat nog in de kinderschoenen en 

kan daardoor vooralsnog niet fungeren als kompas 

waarop de Raad van Bestuur stuurt.’ 

Dat roept een aantal vragen op over de kwaliteit 

van dat onderzoek. Belangrijk is echter dat het ont-

breken van bruikbare onderzoeksgegevens er niet 

toe mag leiden dat de ervaringen van cliënten en 

patiënten een ondergeschikte rol gaan spelen. 

Cliënten kijken vooral naar de inhoud van de zorg. 

Het zorginhoudelijk belang is slechts één van de 

factoren die een Raad van Bestuur meeweegt, 

naast bedrijfseconomische en fi nanciële overwegin-

gen. 

Cliëntenperspectief in kwaliteitssysteem

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de zorg heb-

ben cliëntenraden een eigen verantwoordelijkheid. 

Een Raad van Bestuur denkt in termen van ‘verant-

woorde zorg’, cliënten en patiënten zullen eerder 

aan ‘goede zorg’ denken. Die twee begrippen vallen 

niet automatisch samen. In dit spanningsveld moe-

ten cliëntenraden opereren. 

Het advies van de RVZ biedt cliëntenraden nieuwe 

kansen een bijdrage te leveren aan verbetering van 

de kwaliteit van de zorg. Ze mogen verwachten dat 

hen hierover om advies wordt gevraagd. Bij de in-

voering van een nieuw kwaliteitssysteem, op basis 

van landelijke afspraken, heeft elk ziekenhuis eigen 

ruimte, en een cliëntenraad kan die mede bepalen. 

De kaders van de Wmcz bieden voldoende moge-

lijkheden voor een inzet op dit thema. 

Maar ook het ontwikkelen van een kwaliteitskader 

voor verantwoording door specialisten moet niet 

zonder inbreng van cliëntenorganisaties plaatsvin-

den. Hier ligt een taak voor landelijke koepels. Als 

de inbreng vanuit het cliëntenperspectief op deze 

manier is verzekerd, is de nieuwe ontwikkeling een 

stap vooruit.  

RVZ: ‘Inzetten op ontwikkeling van een kwaliteits-

systeem op basis waarvan medisch specialisten 

verantwoording afl eggen over hun handelen en 

hun functioneren periodiek getoetst kan worden’


