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RUBRIEK MENINGSVERSCHIL

Soms ontstaat er tussen een cliëntenraad en een bestuurder een meningsver-
schil waar men niet meer uitkomt. Het probleem kan dan worden voorgelegd aan 
de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV kan bemid-
delen of optreden als scheidsrechter. De secretaris van de LCvV onderzoekt het 
meningsverschil en organiseert een bemiddeling of een hoorzitting die kan lei-
den tot een bindende uitspraak. In deze rubriek leest u waarover dit in de praktijk 
kan gaan.

Elke jurist die zich toelegt op het gezondheidsrecht 
en medische aansprakelijkheid kun je ’s nachts 
wakker maken en vragen naar de betekenis van de 
Protocol-arresten. Dit betreft twee uitspraken van 
de Hoge Raad, uit 2001 en 2005, waaruit volgt dat 
behandelprotocollen in de medische zorg niet vrij-
blijvend zijn, maar opgevolgd behoren te worden. 
Indien een hulpverlener afwijkt van een protocol, 
moet hij/zij dit altijd deugdelijk in het dossier onder-
bouwd hebben, zeker als er complicaties bij betref-
fende behandeling optreden. Protocollen behoren 
tot de professionele standaard en zijn daarmee 
een toetssteen voor bijvoorbeeld de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg, medische tuchtcolleges, 
geschillencommissies en ook in het aansprakelijk-
heidsrecht.  

Afwijken van landelijk protocol
Aan de LCvV werd eind 2020 een bijzondere 
casus voorgelegd. Een GGD organisatie die tevens 
zorgaanbieder (‘instelling’ in Wmcz-termen) was 
voor verslavingsbehandeling, had er in 2017 voor 
gekozen om te gaan afwijken van het landelijk vast-
gestelde Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhoudsbe-
handeling. In dit protocol was opgenomen dat de 
medicinale verstrekking van heroïne aan langdurig 
verslaafden drie keer daags verspreid over de 
dag dient plaats te vinden. De instelling kreeg dit 
echter in de late avond niet meer op een veilige 
en verantwoorde manier georganiseerd door een 
tekort aan inzetbaar en voldoende gekwalificeerd 

personeel. In eerste instantie betrof het een tijdelijk 
besluit en liet men de avondverstrekking alleen in 
het weekend vervallen, na verloop van tijd werd dit 
uitgebreid naar de hele week, en eind 2019 werd 
besloten om het tijdelijk besluit verder voor onbe-
paalde tijd te laten gelden. De cliëntenraad had al 
in 2017 aan de bel getrokken en aangegeven dat 
hierin een verzwaard adviesrecht gold. Vervolgens 
was de raad actief navraag onder de doelgroep 
gaan doen, en deze stond er zeer negatief tegen-
over – waarna de raad de nietigheid van het besluit 
had ingeroepen.

Geen instemming
De instelling gaf daarop aan dat het een tijdelijke 
situatie betrof, dat de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg erbij betrokken was, en dat de cliënten-
raad in het vervolg wel om advies gevraagd zou 
worden. De cliëntenraad heeft het toen verder 
afgewacht en op het moment dat de instelling, eind 
2019 instemming vraagt om definitief (beleidsma-
tig) van de avondverstrekking te blijven afzien, 
geeft de raad deze instemming niet. De raad is van 
mening dat de GGD niet alles uit de kast heeft ge-
haald om de avondverstrekking tóch weer georga-
niseerd te krijgen en de cliënten geven aan dat zij 
er vele ernstig nadelige gevolgen van ondervinden. 
De raad haalt ook aan dat het hier geen vrijblijvend 
voorschrift betreft, maar nota bene een landelijk 
behandelprotocol waar alle uitvoerenden, dus ook 
deze GGD, aan hebben bijgedragen en dat er geen 
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ruimte is om beleidsmatig en structureel van dit 
belangrijke voorschrift af te wijken.

Nieuw wettelijk kader
De commissie oordeelt dat de instemmingspro-
cedure uit de nieuwe Wmcz 2018 inmiddels van 
toepassing is, maar in 2017, toen deze situatie be-
gon, was dat nog niet het geval. Het was volgens 
de LCvV destijds in strijd met de toenmalige Wmcz 
dat de instelling na het inroepen van de nietigheid 
in 2017, het besluit, ook al was het (eerst) tijdelijk, 
onverkort toch is gaan uitvoeren. Daar wordt 
tegenover gezet dat de cliëntenraad op dat 
moment geen verdere actie heeft ondernomen, 
zoals een gang naar de LCvV of rechtbank om de 
instelling daadwerkelijk te dwingen een nieuw/ 
ander besluit te nemen. Deze gedane zaken 
nemen echter geen keer zoals dat heet, en de 
instelling geeft op dit punt alle erkenning dat dit 
destijds niet goed gedaan is. 

Meer belang hechten partijen aan de vraag of 
het beleid nu definitief vastgesteld kan worden. 
Vanwege inmiddels een nieuw wettelijk kader, staat 
de LCvV nu ter beoordeling of het niet geven van 
instemming door de cliëntenraad onredelijk is, dan 
wel of de instelling een zwaarwegend belang heeft 
om dit – ook juridisch opmerkelijke – besluit te 
nemen om beleidsmatig af te gaan wijken van een 
landelijke geprotocolleerde behandelstandaard. 
De commissie vindt dat de cliëntenraad alleszins 
redelijk is geweest en heel goede argumenten 
heeft aangedragen om er niet mee in te stemmen. 
Echter, ook een zwaarwegend belang van de GGD, 

om geen onveilige zorgsituaties te creëren, is over-
tuigend aangetoond. 

De commissie vindt dat laatste dan doorslag-
gevend, en geeft toestemming voor het besluit. 
Maar wel met de aanbeveling om, zodra het tij op 
de arbeidsmarkt keert, toch te kijken of de zorg op 
dit punt ook weer conform het behandelprotocol 
georganiseerd kan worden.
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De zaak waar in dit artikel naar wordt verwezen 
betreft LCvV 21-002 en is te vinden op de 
website www.vertrouwenslieden.nl.

De website is dit jaar vernieuwd en bevat meer 
informatie en een voorleesfunctie. Ook is de 
databank van uitspraken uitgebreid, geordend 
en van een zoekfunctie voorzien.

Zwaarwegend belang GGD om geen  
onveilige zorgsituaties te creëren
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