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MSB

Na de invoering van integrale bekostiging in 2015 heeft het merendeel van de 
medisch specialisten in vrij beroep zich lokaal georganiseerd in MSB’s. Hoe staat 
het met de inrichting van de medezeggenschap bij deze MSB’s?

Er zijn zo’n zeventig  MSB’s (medisch specialistische 
bedrijven). 30% van alle medisch specialisten is vrij-
gevestigd, 70% werkt in dienstverband. In algemene 
ziekenhuizen geldt dat het merendeel van de me-
disch specialisten, 65%, vrij beroepsbeoefenaar is. 
35% werkt in dienst van het algemene ziekenhuis.1 
De Wmcz 2018 heeft met zich meegebracht dat ook 
MSB’s verplicht zijn om een cliëntenraad te hebben 
wanneer er door meer dan tien natuurlijke personen 
zorg wordt verleend. De wetgever vond de lagere 
drempel van tien personen, voor de verplichting van 
het hebben van een cliëntenraad, in plaats van 25, 
meer aangewezen bij verlening van specialistische 
zorg. De gedachte hierachter is dat de afhankelijk-
heid van de cliënt van de zorgverleners bij medisch-
specialistische zorg in het algemeen groot is. 

Personele unie
Wanneer een MSB alleen werkzaam is voor het 
ziekenhuis, en het om dezelfde patiëntgroepen 
gaat, heeft de toenmalige minister de mogelijkheid 
aangedragen tot het vormen van een personele 
unie. Dat wil zeggen dat de cliëntenraad van het 
ziekenhuis en de cliëntenraad van het medisch-
specialistisch bedrijf worden bemenst door dezelfde 
leden. Uit een onderzoek onder cliëntenraden van 
ziekenhuizen2 blijkt dat bij achttien van de tweeën-

1 Bron: Federatie Medisch Specialisten

2 Zie www.hetlsr.nl uitkomsten onderzoek in het 

facsheet Evaluatie Medezeggenschap in het MSB

twintig respondenten gekozen is voor zo’n ‘perso-
nele unie’.  

Praktische invulling rol cliëntenraad MSB
De meeste cliëntenraden zijn net van start gegaan 
als cliëntenraad van het MSB. Omdat ervaring nog 
moet worden opgedaan, is het logisch dat cliën-
tenraden nog zoekende zijn naar hun rol en de 
praktische invulling daarvan. Respondenten geven 
aan dat het lastig te doorgronden is waar beslis-
singen worden genomen en het onduidelijk is welke 
onderwerpen vallen onder de bevoegdheid van de 
MSB’s. Aangegeven wordt dat er zicht mist op wat 
er bij de MSB’s speelt.

Citaat van een respondent: 
‘Het MSB is toch een apart bedrijf in het 

ziekenhuisbedrijf. Het blijkt lastig dit goed 
te doorgronden en de verantwoordelijke 

lijnen in dit samenspel te begrijpen’ 

Samenwerkingsovereenkomst als vertrekpunt
In veel ziekenhuizen is de medische staf verdeeld in 
de Vereniging Medische Staf (VMS), het MSB en de 
Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband 
(VMSB). De VMS en het MSB zijn beide betrokken 
als het gaat om kwaliteit van zorg en functionerings-
kwesties van de vrijgevestigde specialisten. Het 
MSB is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
medisch specialistische zorg die hij levert volgens 
de samenwerkingsovereenkomst die hij hierover 
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heeft gesloten met het ziekenhuis. De raad van 
bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van 
alle zorg die in het ziekenhuis wordt geleverd. 

Om te weten welke verantwoordelijkheden, taken 
en bevoegdheden waar liggen, is de samenwer-
kingsovereenkomst (SOK) tussen het MSB en het 
ziekenhuis het vertrekpunt. Hierin worden afspraken 
gemaakt over bijvoorbeeld: zorginkoop, volumes, 
kwaliteit, veiligheid, investeringen en uitwisse-
ling van informatie. Zo moet bijvoorbeeld het MSB 
verantwoording afleggen aan de raad van bestuur 
gelet op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
de in het ziekenhuis verleende zorg. Om het werk 
als cliëntenraad goed te kunnen doen, is het nodig 
te weten wat de afspraken zijn en wie waarover 
zeggenschap heeft. Dat geldt voor de in de Wmcz 
2018 genoemde onderwerpen voor advies en voor 
instemming3 en voor onderwerpen die van belang 
zijn voor cliënten waarover een cliëntenraad altijd 
ongevraagd kan adviseren. Afhankelijk van de mate 
van samenwerking en de gemaakte afspraken zul-
len meer of minder onderwerpen in gezamenlijkheid 
worden opgepakt. 

Inzicht in het reilen en zeilen 
Elke organisatie heeft een beleidscyclus, bijvoor-
beeld: een begroting, een jaarverslag, een be-
leidsplan, het cyclisch verbeteren van de kwaliteit 
enzovoort. Aan de hand van de beleidscyclus kan 
de cliëntenraad in ieder geval nagaan welke advies- 
en instemmingsvragen de cliëntenraad wanneer kan 
verwachten. Daarnaast kan de beleidscyclus inzicht 

3 Tip: zie bewaarkaart LSR Wmcz 2018 curatieve sector

geven in de overlegstructuren en -organen die zijn 
gevormd (met welk doel en welke verantwoorde-
lijkheid en bevoegdheid) en hoe en met wie wordt 
samengewerkt.

Wat is bijvoorbeeld de taak en verantwoordelijkheid, 
of welke bijdrage levert het MSB als het gaat om 
thema’s als Samen Beslissen in de spreekkamer, 
de juiste zorg op de juiste plek, innovatie, e-health, 
communicatie, bejegening, toegankelijkheid van 
zorg? En rond het systematisch verbeteren van 
de kwaliteit van zorg, opleiding en het algemeen 
functioneren van specialisten en medewerkers van 
het MSB? 

In gesprek
Het is zowel aan het MSB als aan de zorgaanbie-
der om informatie (voor zover de cliëntenraad deze 
informatie redelijkerwijs nodig heeft om het werk 
als cliëntenraad te kunnen doen) op tijd, volledig en 
op begrijpelijke wijze beschikbaar te stellen aan de 
cliëntenraad.4  Alle reden voor de cliëntenraad om in 
gesprek te gaan en zich door de organisaties voor te 
laten lichten over de samenwerkingsovereenkomst 
en het reilen en zeilen van het MSB. Dat is nodig om 
uitvoering te geven aan het doel van medezeggen-
schap: de kwaliteit van het beleid en de besluitvor-
ming vanuit het cliëntenperspectief beïnvloeden en 
verbeteren. En erop toezien dat dit doorwerkt tot
op de werkvloer van het MSB. 

4 Artikel 6, lid 1 Wmcz 2018
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