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EERSTELIJNSZORG

Ver voor de wettelijke ingangsdatum van de Wmcz 2018, 1 juli 2020, begon 
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) al met de voorberei-
dingen voor het oprichten van een cliëntenraad. Welke plannen heeft ACTA met 
het cliëntperspectief?       

‘Wat de motivatie was voor het willen oprichten van 
een cliëntenraad?’ Frans Kroeze, beleidsmedewer-
ker zorg, beantwoordt mijn vraag met een aarze-
lende glimlach. ‘Toch in eerste instantie de wet- en 
regelgeving. In tweede instantie is het een mooie 
gelegenheid om patiënten mee te laten praten over 
de kwaliteit van de zorg.’ Samen met Michelle Len-
kens, kwaliteitsfunctionaris zorg, bereidde Kroeze 
de oprichting van de cliëntenraad voor. Er is een 
visie op medezeggenschap opgesteld, er is nage-
dacht over welke cliëntgroepen vertegenwoordigd 
moeten zijn in de cliëntenraad en er zijn profiel-
schetsen opgesteld voor de leden en de voorzitter. 
Het streven is dat de cliëntenraad per 1 januari 
2021 van start gaat. 

Meerwaarde cliëntperspectief
Dat medezeggenschap voor ACTA echt belangrijk 
is, merk ik tijdens het hele interview. Lenkens’ in-
steek getuigt van inlevend vermogen: ‘Als beleids-
medewerkers kijken wij, logischerwijs, met de ogen 
van de behandelaars naar het beleid en als orga-
nisator en facilitator van de zorg. Een cliënt ervaart 
de zorg, vanuit zijn gebruikersrol, altijd anders. De 
uitdaging is om beide invalshoeken met elkaar af 
te stemmen. En ja, soms willen cliënten iets wat we 
niet waar kunnen maken. Dan kunnen we daar het 
gesprek over aangaan. We zijn juist op zoek naar 
de dingen die ons niet zijn opgevallen en die beter, 
mogelijk veel beter, kunnen.’ 
ACTA deed al eerder ervaring op met het door-
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voeren van veranderingen op basis van behoef-
tes, wensen en zorgen van patiënten. Zo is in het 
verleden via de klachtenfunctionaris geluisterd 
naar ideeën van patiënten voor verbetering van de 
administratieve handelingen en de veelheid van 
regels. Resultaat is dat er nu één aanspreekpunt 
is voor patiënten voor vragen over de financiële en 
administratieve afhandeling van behandelingen. 

Wensen voor de rol van de cliëntenraad
ACTA is een bijzondere organisatie. Het is een 
samenwerkingsverband van twee faculteiten Tand-
heelkunde: die van de Universiteit van Amsterdam 
en die van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Kroeze: ‘Dit betekent dat we verwachten dat de 
cliëntenraad niet alleen vanuit het cliëntperspec-

tief kijkt naar de ervaringen met de zorg, maar dat 
deze ook vanuit dit perspectief meedenkt over hoe 
we het onderwijs kunnen verbeteren. Het gaat dan 
om de opleiding tot tandarts en om het onderzoek 
dat studenten doen gekoppeld aan de zorg en het 
onderwijs. Dit zijn verschillende belangen waarvan 
we verwachten dat de cliëntenraad ze alle drie 
bedient.’ Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken is 
nog een aandachtspunt voor ACTA. In overleg met 
de cliëntenraad zal helder moeten blijven wie waar 
verantwoordelijk voor is en welke vragen ACTA aan 
de cliëntenraad zal voorleggen.      

Valkuilen zien
Net als voor veel andere eerstelijnsorganisaties is 
het starten met een cliëntenraad best spannend 

‘Het cliëntperspectief als mogelijkheid om de 
kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren’ 
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‘Het voorbereidende werk is nodig om alle  
randvoorwaarden goed op orde te hebben’

voor ACTA. ‘Wij wilden voorkomen’, zegt Kroeze, 
‘dat we in dezelfde valkuilen stappen als anderen. 
Zo hebben we in de voorbereiding een afspraak 
gemaakt met een vertegenwoordiger van het 
Amsterdam UMC, locatie VUmc. Voor hen is het 
nu al heel vanzelfsprekend dat de cliëntenraad 
betrokken wordt bij besluiten van de organisatie. 
Zij hebben ons verteld hoe het contact met een 
cliëntenraad werkt en laten zien wat medezeggen-
schap op kan leveren.’ 

Kroeze en Lenkens realiseren zich dat het wennen 
zal zijn als de cliëntenraad er straks is. Lenkens, 
realistisch: ‘We zijn al heel vroeg begonnen met 
iedereen binnen de organisatie te laten weten dat 

er een cliëntenraad komt. Het voorbereidende werk 
voor het oprichten van een cliëntenraad is, eerlijk 
gezegd, best tijdrovend. Nodig is het echter wel om 
alle randvoorwaarden goed op orde te hebben. We 
zijn straks een grote stap verder als de cliënten-
raad er echt is en dan wordt deze blij ontvangen.’     

Kwaliteit van de dienstverlening verbeteren 
De negatieve geluiden dat medezeggenschap 
gedoe oplevert en een bureaucratisch ‘moetje’ is 
kennen Kroeze en Lenkens ook. Echter, zegt Len-
kens gedreven: ‘Wij willen het omdraaien en het 
vragen naar het cliëntperspectief juist zien als een 
mogelijkheid om de kwaliteit van de dienstverlening 
van ACTA te verbeteren. We zien het als een kans 
om in gesprek te gaan met patiënten over hoe zij 
het vinden om in behandeling te zijn bij ACTA.’

Uit mijn gesprek met ACTA blijkt dat de organisatie 
patiënten wil uitnodigen om echt een bijdrage te 
leveren aan het verlenen van goede zorg, op basis 
van de inbreng van patiënten zelf. Kroeze: ‘Wat 
cliënten ervaren moet leidend zijn. Onze droom is 
om in de toekomst feedback van cliënten als een 
tweetrap te organiseren. Het eerste moment zal 
zijn direct na de behandeling. Door op dat moment 
aan de patiënt te vragen hoe hij de behandeling 
ervaren heeft. Het tweede moment is checken of 
en hoe de tevredenheid van patiënten is toege-
nomen. Hoe sterk is de zorg en het vertrouwen 
in de zorg toegenomen door het verbeteren van 
opgepakte signalen? Om op basis daarvan, vanuit 
het perspectief van cliënten, beleid te ontwikkelen. 
En daarbij zien wij een grote rol weggelegd voor de 
cliëntenraad.’
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