
Volgens de Wmcz 2018 moet iedere zorgaanbieder 

in de zin van artikel 1 lid 1 van de Wet kwaliteit 

klachten en geschillen zorg (Wkkgz), een cliënten-

raad instellen wanneer er meer dan tien personen 

binnen de instelling zorg verlenen. Bij algemene 

maatregel van bestuur (amvb) bij de Wmcz 2018, 

is bepaald op welke instellingen de wet niet van 

toepassing is en welke instellingen in aanmerking 

komen voor een hogere drempel van meer dan 

vijfentwintig natuurlijke personen die zorg verlenen. 

Anders dan het pleidooi van de Federatie Medisch 

Specialisten (FMS) om het Medisch Specialistisch 

Bedrijf (MSB) uit te zonderen van deze verplich-

ting, en in lijn met de lobby van het LSR, is ook 

het MSB verplicht een cliëntenraad in te stellen. 

Die verplichting geldt wanneer er meer dan tien 

natuurlijke personen zorg verlenen, wat betekent 

dat nagenoeg alle MSB’s een cliëntenraad moeten 

instellen, een medezeggenschapsregeling moeten 

opstellen en de toegang tot een commissie van 

vertrouwenslieden moeten regelen. Ook geldt het 

recht van enquête. 

Tegenargumenten 

Het belangrijkste argument van de FMS tegen 

een verplichte cliëntenraad voor het MSB, is dat 

daarmee de regeldruk toeneemt, dit tijd opslokt die 

niet aan patiëntenzorg wordt besteed en dat de pa-

tiëntengroep dezelfde is als die van het ziekenhuis, 

dus een eigen cliëntenraad onnodig. Dat klinkt lo-

gisch. Bovendien is het bestuur van het ziekenhuis 

eindverantwoordelijk voor de zorg. Verder bestaat 

het risico dat, in het geval van meerdere cliëntenra-

den, er tegengestelde adviezen worden gegeven, 

of – erger – dat cliëntenraden tegen elkaar worden 

uitgespeeld. 

Medezeggenschap voor de belangrijkste 

stakeholder: de patiënt

Waarom is het dan toch belangrijk dat een MSB 

verplicht wordt tot het instellen van een cliën-

tenraad? Artsen bepalen in belangrijke mate de 

ervaren kwaliteit van zorg van patiënten. De mi-

nister motiveert daarom zijn besluit in de nota van 

toelichting op de amvb door aan te geven dat er bij 

zorg die door medisch specialisten wordt geleverd, 

er in het algemeen sprake is van een grotere ken-

nisachterstand van de patiënt, behandelingen een 

grote impact hebben en er een grotere kans op ge-

zondheidsschade is dan in de eerstelijnszorg. Het 

kan niet zo zijn dat door het organiseren van een 

juridische constructie van een afzonderlijk rechts-

persoon zoals het MSB, een essentieel onderdeel 

van het ziekenhuis wordt onttrokken aan medezeg-

genschap. Logisch dus dat een bedrijf – in casu het 

MSB – dat zorg aanbiedt, ook medezeggenschap 

regelt voor de belangrijkste stakeholder, de patiënt, 

die in een zeer afhankelijke en daarmee ongelijk-

waardige positie staat ten opzichte van zijn behan-

delaar. Tot zover het principiële uitgangspunt. 

Keuze voor MSB is kiezen voor ondernemer-

schap

De organisatie van medisch specialisten in zie-

kenhuizen is complex. Even een stapje terug in de 

geschiedenis. Het MSB kreeg zijn beslag met de 

invoering van de integrale bekostiging in 2015. Die 

zorgde ervoor dat vrijgevestigde medisch speci-

alisten zich op een andere manier organiseerden 

in relatie tot het ziekenhuis. Veel artsen verruilden 

hun maatschap voor MSB’s die samenwerkings-

overeenkomsten aangingen met het ziekenhuis. 

Er kwam een overgangsregeling voor vrijgeves-
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tigde artsen die in loondienst wilden gaan werken. 

Daarmee hoopte de toenmalige minister Schippers 

van VWS zoveel mogelijk artsen over de streep 

te trekken om, net als medisch specialisten in de 

universitair medische centra, in loondienst van het 

ziekenhuis te komen. Inmiddels is een kleine meer-

derheid – minder dan beoogd – van alle medisch 

specialisten in Nederland in loondienst. 

Vrijgevestigde specialisten die kozen voor het 

MSB, kozen daarmee ook voor het ondernemer-

schap. En voor de daarbij behorende regelgeving. 

De ervaren kwaliteit van zorg door patiënten in de 

curatieve zorg, wordt in belangrijke mate bepaald 

door de zorg die zij bieden. Uit verschillende 

onderzoeken onder patiënten blijkt steeds weer 

dat bejegening en onvoldoende informatie be-

langrijke aandachtspunten zijn in de zorg. Zonder 

de verplichting tot het regelen van hun mede-

zeggenschap zouden cliëntenraden weliswaar 

informeel hierover in overleg kunnen gaan met 

de vrijgevestigde specialisten – daar zijn goede 

voorbeelden van – maar hebben zij op geen enkele 

manier invloed op het gevoerde beleid binnen het 

MSB. Vanwege de inbreng van het perspectief 

van kwetsbare en zorgafhankelijke patiënten door 

cliëntenraden, zou het regelen van hun medezeg-

genschap niet als last moeten worden gezien, 

maar als een welkome aanvulling in het proces van 

beleidsontwikkeling.

Organiseren medezeggenschap

Het organiseren van medezeggenschap binnen 

ziekenhuis en MSB kan evenwel in beginsel een 

puzzel zijn. Ziekenhuizen hebben diverse samen-

werkingsconstructies met zowel artsen in loon-

dienst als de vrijgevestigde specialisten in één of 

zelfs meerdere MSB’s die vaak allen betrokken zijn 

bij het bestuur van het ziekenhuis. Wanneer het 

MSB slechts één opdrachtgever heeft, te weten het 

ziekenhuis, dan zijn de patiëntengroepen dezelfde 

en kan het tot versnippering en onnodige lasten 

leiden wanneer zowel het MSB als het ziekenhuis 

een eigen cliëntenraad heeft. Hoe de organisatie 

van de medezeggenschap geregeld wordt moet 

worden vastgelegd in de medezeggenschapsrege-

ling, waarover de cliëntenraad instemmingsrecht 

heeft. Als het MSB werkzaam is ten behoeve van 

één ziekenhuis en vice versa kan bijvoorbeeld een 
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Het ontwerpbesluit over de reikwijdte in de 

nieuwe Wmcz 2018 ligt nu, evenals de Wmcz 

2018 bij de Raad van State. Het streven is 

beide in te laten gaan op 1 juli 2020. De wijze 

waarop MSB en ziekenhuis de medezeggen-

schap inrichten moet worden vastgelegd in de 

medezeggenschapsregeling. Hiervoor krijgen 

besturen nog tot 1 januari 2021 de tijd. Het 

LSR overlegt met de brancheorganisaties over 

een modelregeling waarin alle verschillende 

modelvarianten voor de organisatie van cliën-

tenraden ziekenhuizen en MSB’s omschreven 

zullen staan. 

 

‘personele unie’ worden gevormd van de cliënten-

raad van het ziekenhuis en de cliëntenraad van het 

MSB, concludeert ook de minister in de nota van 

toelichting bij de amvb. Of er bijvoorbeeld gekozen 

wordt voor één gezamenlijke raad van het zieken-

huis en het MSB via een ‘personele unie’, aparte 

cliëntenraden of één cliëntenraad per MSB met een 

centrale raad, moet in de medezeggenschapsrege-

ling worden vastgelegd. Het LSR is op dit moment 

met de brancheorganisaties bezig een model-

medezeggenschapsregeling op te stellen waarin 

de verschillende mogelijkheden zullen worden 

omschreven. Gezien de caleidoscoop van varian-

ten zullen ziekenhuizen, MSB’s en cliëntenraden 

met elkaar om de tafel moeten om te kijken welke 

variant bij de eigen specifieke situatie past.

MSB niet alleen gebonden aan het ziekenhuis

De meeste MSB’en zijn nu alleen nog verbonden 

aan het ziekenhuis. Maar vooruitlopend op de 

toekomst, waarin er steeds meer sprake zal zijn 

van andere organisatievormen zoals netwerkzorg, 

anderhalvelijnszorg, thuisziekenhuis, enzovoort, is 

de logica van de verplichting tot het instellen van 

een cliëntenraad voor het MSB nog meer evident. 

Specialisten zijn niet vastgeklonken aan de stenen 

van het ziekenhuis, zoals de FMS dit zelf schetst. 

In de toekomst zullen patiëntengroepen van het 

MSB steeds minder parallel lopen met die van het 

ziekenhuis. MSB’s zullen bij meerdere opdracht-

gevers samenwerkingsovereenkomsten hebben. 

De vrijgevestigde medisch specialisten in het MSB 

kiezen voor het ondernemerschap omdat het hen 

voordelen biedt. Des te meer is van belang de 

medezeggenschap binnen het MSB goed in te 

regelen, zodat ook het perspectief van de patiënt in 

zicht blijft. Dit formeel verankeren maakt de Wmcz 

2018 toekomstproof.

Patiëntengroep MSB zal in de toekomst niet  
parallel lopen met die van het ziekenhuis
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