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 De cliëntenraad van het ziekenhuis… 
 en het MSB?  door Annemarie van Dijk

Sinds de invoering van de Wmcz 2018 krijgt het LSR veel vragen van cliënten-
raden en Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB’s) over het organiseren van 
medezeggenschap voor de patiënten van het MSB. Onder voorwaarden kan de 
cliëntenraad van een ziekenhuis ook de patiënten van een MSB vertegenwoor-
digen. Wat komt hierbij kijken? 

Ook voor het Medisch Specialistisch bedrijf is het 
vanuit de Wmcz 2018 verplicht om een cliënten-
raad te hebben. Het MSB valt niet onder één van 
de genoemde uitzonderingen in het Besluit Wmcz 
2018, en wordt geacht een cliëntenraad te hebben 
wanneer er door meer dan tien natuurlijke personen 
zorg wordt verleend.

Het LSR merkt dat veel cliëntenraden van ziekenhui-
zen direct of zijdelings betrokken zijn bij het invullen 
van de medezeggenschap door een of meerdere 
MSB’s. Er is interesse in de mogelijkheid van een 
gemeenschappelijke cliëntenraad voor het zieken-
huis en het MSB. Er zijn echter ook veel vragen. 

Kan dit in onze situatie? Wat betekent het voor de 
cliëntenraad van het ziekenhuis, als deze ook over-
legpartner wordt voor het MSB-bestuur? Gaan we 
het dan over heel andere onderwerpen hebben?

Belangrijk bij de afweging van een gemeenschap-
pelijke cliëntenraad, is dat MSB-bestuur, zieken-
huisbestuur en cliëntenraad met elkaar deze vragen 
bespreken en de mogelijkheden verkennen. Drie 
zaken zijn daarbij in elk geval van belang:
1. Overeenkomstige patiëntengroepen
2. De onderwerpen waar het binnen het MSB over 

gaat
3. De samenwerking tussen ziekenhuis en MSB

Er zijn verschillende mogelijkheden om de patiën-
ten van een MSB medezeggenschap te bieden. 
Het MSB kan kiezen om zelf een cliëntenraad op te 
richten voor zijn patiënten. Daarnaast is er de optie 
om samen met het ziekenhuis een cliëntenraad te 
hebben. Deze mogelijkheid wordt genoemd in de al-
gemene maatregel van bestuur over de reikwijdte en 
inperking van de Wmcz 2018 (Besluit Wmcz 2018). 
Ziekenhuis en MSB kunnen voor deze optie kiezen 
wanneer hun patiëntgroepen overeenkomen. 

Het kan aantrekkelijk zijn voor een MSB om niet zelf 
een cliëntenraad op te richten, maar aan te sluiten 
bij de medezeggenschap die het ziekenhuis voor de 
patiënten heeft georganiseerd. Zo maakt het MSB 

en vliegende start met een ervaren cliëntenraad. 
Ook voor het ziekenhuisbestuur kan het prettig 
zijn dat er één cliëntenraad is. Het sluit aan bij het 
uitgangspunt dat MSB en ziekenhuis partners zijn 
als het gaat om kwaliteit van zorg, innovatie en 
financieel-strategisch beleid. 

Als het MSB ook zorg verleent aan patiënten buiten 
het ziekenhuis, zoals bij een privékliniek of in de 
eerstelijnszorg, dan dient het MSB ook medezeg-
genschap te regelen voor die groep patiënten. In 
dat geval ligt het oprichten van een eigen cliënten-
raad, die de belangen behartigt van alle patiënten 
van het MSB, meer voor de hand. Of het MSB 
onderzoekt de mogelijkheden om ook samen met 

1. Komen de patiëntgroepen overeen?
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de privékliniek of eerstelijnsorganisatie een ge-
meenschappelijke cliëntenraad te hebben. De wijze 
waarop het MSB de medezeggenschap voor zijn 
patiënten uiteindelijk organiseert, legt het MSB vast 
in een medezeggenschapsregeling.  

Als er voor een gemeenschappelijke cliëntenraad 
voor MSB én ziekenhuis wordt gekozen, dan maakt 
het MSB voor deze cliëntenraad een medezeg-
genschapsregeling die in grote lijnen overeenkomt 
met die van het ziekenhuis. De cliëntenraad heeft 
instemmingsrecht over het vaststellen en wijzigen 
van de medezeggenschapsregeling.

Om te weten wat het voor de cliëntenraad van een 
ziekenhuis betekent om ook voor het MSB de over-
legpartner te zijn, is het nodig te weten om welke 
thema’s het in de organisatie kan gaan. De Wmcz 
2018 maakt geen onderscheid in de bevoegdheden 
van cliëntenraden voor MSB’s en ziekenhuizen. 
MSB’s kunnen tot op zekere hoogte zelf bepalen op 
welke besluiten zij zich willen richten, en welke zij 
aan het ziekenhuisbestuur willen overlaten. Het kan 
dus per MSB verschillen welke onderwerpen op tafel 
komen. Ga om een goed beeld te krijgen in gesprek 
met het MSB over onderwerpen waarbij de cliënten-
raad betrokken kan zijn.   

Enkele actuele voorbeelden: 

• Toekomstvisie en actuele thema’s zoals Juiste 
zorg op de juiste plek en portfoliokeuze.

• Opstarten van reguliere zorg en verdeling van 
capaciteit tijdens de coronaperiode.

• Keuzes rond het patiëntportaal zoals realtime 
inzage en de rol van de medisch specialist.

• Patiëntencommunicatie; specifiek met laaggelet-
terden in de behandelkamer.

• Cliëntenperspectief bij medisch-specialistische 
richtlijnen.

2. Over welke onderwerpen gaat het bij het MSB?

3. Samenwerking MSB en ziekenhuis als basis

Een belangrijke succesfactor voor een gemeen-
schappelijke cliëntenraad, blijkt uit de contacten van 
het LSR, is de mate van samenwerking tussen het 
MSB-bestuur en het bestuur van het ziekenhuis. 
Hoe meer openheid er is en er samen wordt opge-
trokken bij strategische vraagstukken, hoe logischer 
de keuze voor een gemeenschappelijke cliënten-
raad is. Het vergemakkelijkt het delen van informatie 
met de cliëntenraad. Er kunnen natuurlijk situaties 
zijn waarin de verhoudingen tussen een ziekenhuis-
bestuur en een MSB-bestuur gespannen zijn. Het 

kan lastig blijken om het eens te worden in onder-
handelingen over tarieven, strategische keuzes of 
beleidsontwikkelingen. Er kunnen tegenstrijdige 
belangen spelen of verschil van inzicht. Ook dat is 
onderdeel van gezamenlijk besluiten nemen. 

Een van de cliëntenraden die het LSR over dit 
onderwerp sprak, licht toe hoe zij samenwerken met 
het MSB en het ziekenhuis: ‘Wij doen al jaren de 
overleggen zowel met de bestuurder als de directeur 
MSB. Er is wekelijks al een bestuursraad. Daarin 
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nemen MSB en bestuurder gezamenlijk besluiten. 
Wij gaan met beiden tegelijk in overleg, ook tijdens 
het agendaoverleg. De cliëntenraad wil het gevoel 
voorkomen dat we op de hand van de een of de 
ander zijn. De winst is transparantie. Dat willen alle 
gesprekspartners. Uiteindelijk staan zowel het MSB 
als het ziekenhuis voor het belang van de patiënt.’ 

Lastiger wordt het wanneer MSB en ziekenhuis be-
paalde informatie niet met elkaar delen, maar wel 
met de gemeenschappelijke cliëntenraad. Bijvoor-
beeld wanneer het MSB zijn begroting ter advies 

voorlegt aan de gemeenschappelijke cliëntenraad, 
maar niet deelt met het ziekenhuisbestuur. Voor 
een cliëntenraad is dat geen gemakkelijke situatie. 
De vraag is of dat anders is met twee aparte cliën-
tenraden. Zeker wanneer het gaat over besluiten 
die vallen onder het instemmingsrecht zoals het 
kwaliteitsbeleid. 

Een goede samenwerking tussen MSB en zieken-
huis is essentieel voor de patiëntenzorg en biedt 
ook een solide basis voor een gemeenschappelijke 
cliëntenraad. 

De opties verkennen
Een MSB heeft dus de keuze om een eigen cliënten-
raad op te richten, of om samen met het ziekenhuis 
een gemeenschappelijke cliëntenraad te hebben als 
het gaat om dezelfde patiëntengroep. Het MSB kan 
met het bestuur en de cliëntenraad van het zieken-
huis verkennen of er een goede basis is voor een 
gemeenschappelijke cliëntenraad. Hoe de mede-
zeggenschap van patiënten van het MSB ook wordt 
ingevuld, het begint bij goede samenwerking. 

Wilt u advies bij het inrichten van cliëntmedezeggen-
schap bij een Medisch Specialistisch Bedrijf? Neem 
contact op met de LSR-helpdesk: helpdesk@hetlsr.nl, 
030-2990004.
Hub-bijeenkomst over MSB en cliëntenraad
Het LSR organiseert op vrijdag 22 januari 2021 een Hub-
bijeenkomst waar kennis en ervaringen over MSB en cliën-
tenraad worden samengebracht. Kijk voor aanmelden en 
meer informatie op onze website.  

Medisch Specialistisch Bedrijf
Het MSB is een ondernemingsvorm waarbij vrijgevestigde 
artsen een samenwerking kunnen aangaan met zieken-
huizen of andere zorgaanbieders zoals eerstelijnszorg of 
privéklinieken. In 2015 werd de integrale bekostiging van 
medisch-specialistische zorg ingevoerd. Daarmee werd het 
voor vrijgevestigde artsen onmogelijk om via het ziekenhuis 
te declareren bij de zorgverzekeraar. Voor vrijgevestigde 
medisch specialisten werd het noodzakelijk om zich op een 
andere manier te organiseren. Een van de opties was een 
Medisch Specialistisch Bedrijf. Inmiddels zijn er ongeveer 70 
MSB’s.
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