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Vorig jaar om deze tijd zaten we in een lockdown. Dat 

lijkt nu ver weg, evenals de spanning die dit met zich 

meebracht in de samenleving. Adviseurs van het LSR, 

worden opvallend vaker dan voorheen gevraagd te 

bemiddelen bij geschillen en conflicten. Een gevolg 

van de coronacrisis? Een afspiegeling van de polari-

satie in de samenleving? Of staan cliëntenraden 

sterker in de medezeggenschap? Wie zal het zeggen. 

Hoe om te gaan met problemen in de samenwerking 

leest u in het interview met adviseur medezeggen-

schap Wout Barentsen op p. 6. Een ander actueel 

thema is het Integraal Zorgakkoord dat het afgelopen 

najaar gesloten werd tussen een groot aantal partijen 

in de zorg. Belangrijk, gezien alle uitdagingen in de 

zorg; de intenties zijn ambitieus. Op p. 9 leest u over 

de duiding ervan van de Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuizen in een bijeenkomst van het LSR met 

cliëntenraden. De implementatie zal nog heel wat 

verschillen van inzicht opleveren. Boeiend is het 

meningsverschil dat de LCvV (p. 14) voorgeschoteld 

kreeg over zorgvastgoed en de bestemming voor 

wonen. In het kader van integratie en woningnood 

een interessante ontwikkeling. Maar wel graag met 

betrokkenheid van de cliëntenraad. Over de betrok-

kenheid van de achterban bij het raadswerk door het 

stellen van vragen leest u op p. 18. De kunst van goede 

vragen stellen, het kan een hoop misverstanden of 

conflicten voorkomen. Zowaar een mooie kerst-

gedachte. Fijne feestdagen!
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Dit jaar loopt bijna ten einde. In 2023 maken we een nieuwe start, hebben we onze deskundigheids-

bevordering opgefrist en hopen daarmee de medezeggenschap een boost te geven. Een overzicht 

van wat wij het eerste kwartaal 2023 te bieden hebben. Voor meer informatie en inschrijven, kijk op 

hetlsr.nl/agenda

THEMABIJEENKOMSTEN
Speciaal voor u als lid zijn er onze themabijeenkomsten. We gaan in op een actueel thema. 

Medezeggenschap anno 2023 vrijdag 17 februari van 10 – 13u (incl. lunch)

Regionalisering zorg vrijdag 24 maart van 13 – 16u (incl. lunch)

 

NIEUW: Online koffieknooppunt 
Vanaf dit kwartaal starten we met een online koffie-uur. Het komende jaar zullen 

we dit een aantal keren organiseren. Het moet een knooppunt  worden waar 

u ons en elkaar digitaal ontmoet en we met elkaar uitwisselen wat er speelt 

in de cliëntenraad.

Dinsdag 7 maart van 9.30 – 10.30u

CURSUSSEN
Basiscursus medezeggenschap vrijdag 20 januari van 10 – 16u (incl. lunch) 

Verdieping inspraak en achterbancontact vrijdag 17 maart van 10 – 16u (incl. lunch) 

 

MAATWERKTRAINING – ALLE SECTOREN
Een cursus op maat is een moment om met elkaar stil te staan 

om juist die kennis en vaardigheden op te doen waar uw 

cliëntenraad behoefte aan heeft. Dat motiveert om met 

elkaar weer een stap verder te komen. Het programma 

van de cursus wordt op basis van jullie wensen door de 

cursusleider samengesteld. In gezamenlijk overleg wordt 

voor een dagdeel, dag, workshop of andere cursusvorm 

(ook online) gekozen. Kijk op onze website voor meer 

informatie en onderwerpen ter inspiratie, of neem direct 

contact op met het LSR.



VOOR U BELUISTERD

Tegenlicht 

Podcast

VPRO

Sep 30 2022

00:44:59

Hoe bereiden we ons voor op de ‘grijze golf’ die 

Nederland de komende jaren te wachten staat? Als 

het aan Jos de Blok ligt, maken we allereerst een 

einde aan de managementcultuur die de zorg in een 

houdgreep heeft. 

In deze aflevering van de Tegenlicht Podcast gaat 

Roland Duong in gesprek met Jos de Blok, oprichter 

van Buurtzorg. In deze organisatie zijn inmiddels 

meer dan 15 duizend werknemers zelf de baas over 

hun werk. Zonder aansturing van bovenaf.

In zijn eentje roeide De Blok jarenlang tegen de 

heersende moraal van het ‘procesmanagement’ en 

‘systeemdenken’ in. Hierin staan controle, protocol-

len en verbeterplannen centraal, en hebben werk-

nemers onderaan de ladder weinig tot niks te zeggen 

over hun werk.

Zijn zienswijze is niet mainstream, maar daarom 

niet minder interessant. Temeer omdat het bij De 

Blok niet bij woorden alleen blijft. Doordat hij zijn 

ideeën in de praktijk al uitgevoerd heeft, dwingt 

hij inmiddels bij veel partijen respect af. Ook de 

ervaringen die hij opdeed in het buitenland, landen 

waar preventie al lang gemeengoed is, zouden lerend 

kunnen zijn voor preventiebeleid dat hier nog in de 

kinderschoenen staat. 

U BEDOELT?
Twitter. In 280 tekens iets laten weten. 

Maar wat zegt het? De achtergrond van een tweet 

van @LSRJasperBoele, directeur LSR.

Tweet 21/11/2022

De minister heeft kamerbrief gestuurd over toekomst-

bestendige acute zorg (tinyurl.com/36xvte8a). De 

Patiëntenfederatie heeft hierop vragen gesteld aan 

minister (tinyurl.com/2p94caxw). Ook het LSR maakt 

zich zorgen over de toegankelijkheid en nabije beschik-

baarheid van acute zorg. Het LSR zal dit thema op de 

voet volgen en #cliëntenraden op de hoogte houden.

  

Waar gaat het over?

De kwaliteit en toegankelijkheid van acute zorg 

staat onder druk. Dit door de toenemende vraag 

naar spoedzorg en schaarste aan zorgmedewer-

kers. De minister geeft aan dat verandering nodig is 

zodat dat iedereen die dat nodig heeft tijdig goede 

acute zorg kan ontvangen op de juiste plek, van de 

huisarts, huisartsenpost (HAP), ggz, wijkverpleging, 

ambulance, spoedeisende hulp (SEH), verloskun-

dige, apotheek of één van de andere partijen in de 

brede keten van acute zorg.

Wat zijn de zorgen?

Toegankelijkheid en acute zorg dichtbij is voor een 

patiënt cruciaal. Echter om dat te handhaven en 

goed in te regelen, zal de samenleving bereid moe-

ten zijn daarvoor te betalen. Het LSR maakt zich 

zorgen dat kostenbeheersing leidend zal gaan zijn. 

Voor het LSR is acute zorg een cruciaal onderdeel 

van ons Nederlandse zorgstelsel en dient kwaliteit 

en toegankelijkheid HET uitgangspunt te zijn.
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INTERVIEW

Moeizaam onderling contact, stroeve samenwerking, conflicten waarbij mensen er geharnast in staan, van 

een constructief gesprek geen sprake meer is en een gang naar de LCvV of ontbinding van de cliëntenraad 

de enige uitweg lijkt. Hoe ontstaan deze conflicten? En belangrijker nog, wat kunt u als cliëntenraad eraan 

doen om erger te voorkomen?

Steeds vaker lijken cliëntenraden te maken te krijgen 

met geschillen en conflicten. Binnen de cliëntenraad 

zelf, tussen cliëntenraad en bestuurder of tussen 

cliënten en cliëntenraad. Naast de coronaperiode 

zetten ook de huidige maatschappelijke vraagstukken 

als oplopende personeelstekorten en hogere zorg-

kosten druk op de ketel. Ook lijken cliëntenraden veel 

meer zelf een standpunt in te nemen in plaats van te 

wachten op een adviesverzoek, en roert de achterban 

zich meer en meer. Dit zet de boel op scherp.

Samenwerken is het met meerdere mensen toewer-

ken naar een gezamenlijk resultaat op basis van een 

vooraf geformuleerde visie of ambitie waarbij ieders 

afzonderlijke kwaliteiten worden benut. Samenwer-

king waarin wederzijds begrip, respect en nieuws-

gierigheid belangrijke bouwstenen zijn. Bij medezeg-

genschap staat het belang van de cliënt, ofwel het 

cliëntenperspectief, altijd voorop. Dit stelt eisen aan 

de sfeer, het proces, de taakverdeling, de randvoor-

waarden, maar ook aan het kunnen omgaan met 

conflicten als spanningen oplopen, want daar waar 

belangen een rol spelen kan spanning ontstaan. 

Onoverbrugbare meningsverschillen, waar gaat

het mis?

‘In een conflict draait het altijd om de driehoek, 

inhoud, proces en relatie.’ Aan het woord is Wout 

Barentsen, adviseur bij het LSR en betrokken bij 

verschillende advies- en bemiddelingstrajecten. ‘Het 

begint er vaak mee dat men het over de inhoud niet 

eens is. Persoonlijke belangen, waarden, drijfveren en 

beelden van de ander gaan een rol spelen. Maar de 

arguménten die men gebruikt gaan over het proces, 

want dat is veiliger. Op dit punt aanbeland, komen 

partijen erachter dat ze afspraken niet duidelijk heb-

ben vastgelegd. Met als gevolg onderlinge wrijving en 

een verstoorde relatie. Wie doorbreekt het negatieve 

patroon dat ontstaan is?’

Verbinding, via de inhoud

Het allerbelangrijkste in zo’n situatie is om weer met 

elkaar in gesprek te komen, aldus Barentsen. ‘Elkaar 

zien als mens met al zijn of haar kwaliteiten en eigen-

aardigheden. En weer terug te gaan naar ‘de bedoe-

ling’: waarom doen we het ook al weer, wat was onze 

visie als cliëntenraad? Stel de inhoud centraal en zie 

een conflict als kans om te leren, samen!’

 Stroeve samenwerking in de medezeggenschap 
 door Helena Wiersma

Drie van de acht cliëntenraadsleden kunnen niet meer met elkaar door  

één deur. Er is wrijving rond het verschil in ureninzet. Persoonlijke belangen 

spelen een belangrijke rol. Conflicten worden vermeden in plaats van  

aangepakt. De vraag ligt voor of de cliëntenraad ontbonden moet  

worden omdat men er niet uitkomt.
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‘Dit kan op verschillende manieren. Vaak is raadzaam 

om eerst betrokkenen hun emoties te laten ventile-

ren, onder begeleiding van een onafhankelijke derde. 

Ga daarna aan de slag met het delen van beelden. 

Beeldvorming helpt bij het herstellen van de verbin-

ding, door bewust te gaan luisteren en verhelderende 

vragen te stellen aan elkaar, in plaats van te oordelen 

en opmerkingen te plaatsen. Vraag bijvoorbeeld naar 

elkaars drijfveren: wat is het belang van medezeggen-

schap voor jou? Maak het persoonlijk en spreek vanuit 

de ik-vorm. Dit zorgt voor een veilige omgeving, meer 

inzicht en wederzijds begrip.’ 

‘Is er een gedeeld beeld, dan kunnen de oordelen op 

tafel komen en alternatieven onderzocht worden ten 

behoeve van een goed en weloverwogen besluit’, ad-

viseert Barentsen. ‘Een gespreksleider kan helpen om 

de verschillende opties in kaart te brengen. Of, als de 

samenwerking het probleem was, kan de hoe-nu-ver-

der-vraag beantwoord worden. Hoe wil je met elkaar 

samenwerken? Welke werkafspraken zijn aanvullend 

nodig? Willen we de medezeggenschapsregeling aan-

scherpen? Zijn andere keuzes nodig? Hoe borgen we 

de leerpunten?’, somt Barentsen op. ‘Pas als er weer 

verbinding is tussen betrokkenen, kan er verder naar 

de inhoud gekeken worden en komen oplossingen in 

beeld die niet zichtbaar waren. Op de inhoud kun je 

elkaar weer vinden!’

Voorkomen is beter dan genezen

Barentsen: ‘Een conflict is niets meer en minder dan 

samen uit balans zijn. Belangrijk dus om hier afspraken 

over te maken ter voorkoming van conflicten of als 

leerpunt van een conflict. Het allerbelangrijkste voor 

een cliëntenraad is om zichzelf vroegtijdig de vraag te 

stellen: wat voor cliëntenraad willen we zijn? Wat zijn 

belangrijke waarden voor ons als mens, als cliënten-

raad, als organisatie? Welke rol willen we vervullen, 

hoe willen we samenwerken? Cliëntenraden bespre-

ken wel de medezeggenschapsregeling en werken 

deze uit, samen met het huishoudelijk reglement, 

maar hoe je met elkaar omgaat en samenwerkt wordt 

niet vastgelegd. De Wmcz 2018 zegt hier ook niets 

over. Door het hier wel over te hebben, versterk je de 

medezeggenschap. In die zin is het niet anders dan 

trouwen onder huwelijkse voorwaarden.’ 

werking in de medezeggenschap 

t

Wout Barentsen

Waar belangen een  

rol spelen, kan  

spanning ontstaan
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Samenwerkingsafspraken

Wat zou je in zo’n samenwerkingsconvenant kunnen 

vastleggen? De volgende vragen en aandachtspunten 

kunnen daarbij helpen.

• Hoe willen we als cliëntenraad de algemene 

belangen van onze achterban vertegenwoordigen? 

Werken wij slim samen of vergaderen we om te 

vergaderen? Genieten wij nog van wat we doen?

• Hoe willen we als cliëntenraad invulling geven aan 

samenwerking met de bestuurder? Hoe zouden wij 

in gesprek gaan als we van stoel zouden wisselen?

• Hoe gaan we met nieuwe raadsleden om? Kijken 

we naast expertise ook naar drijfveren? Geven we 

ze de kans om bijvoorbeeld drie maanden vrijblij-

vend proef te draaien?

• Hoe willen we de representativiteit van de raad 

regelen? Willen we mensen met verschillende 

eigenschappen en kwaliteiten (mensgericht en  

zakelijk, introvert en extravert) en optimaal ge-

bruik maken van deze unieke eigenschappen,  

in discussies en bij de verdeling van taken?

• Wie is onze achterban en hoe willen we het con-

tact met hen organiseren? 

• Wat doen we bij oplopende spanningen in de 

samenwerking? Kunnen we, als enkele leden of de 

ondersteuner van de raad vinden dat de spanning 

oploopt, er een onafhankelijke derde bijhalen? 

• Formuleer werkafspraken zoals het periodiek 

evalueren van de samenwerking of het bespreken 

van spanning op het moment dat het speelt. Hier-

bij kan een afspraak zijn om bij spanning niet per 

mail of whatsapp te communiceren maar elkaar te 

ontmoeten. 

• Formuleer gedragsregels, ‘we gaan respectvol 

met elkaar om, we maken bindende afspraken, we 

geven feedback vanuit onszelf.’ Wees specifiek en 

concreet. Dit helpt ook bij de werving van nieuwe 

leden.

Voor veel eerstelijnsorganisaties is de oprichting van 

een cliëntenraad een mooie kans om dit gelijk goed te 

regelen. Voor ziekenhuizen en revalidatiecentra die al 

langer een cliëntenraad hebben, vormt de evaluatie 

van de Wmcz een goed moment. ‘Plan een reflectie-

moment, sta stil bij het samenwerken en organiseer 

een onafhankelijke spiegel van buiten’, adviseert 

Barentsen. En tot slot: ‘Maak het ook weer niet te 

zwaar. Realiseer je dat we allemaal mensen zijn, met 

eigen drijfveren en waarden. Blijf vooral met elkaar in 

gesprek!’

Wilt u sparren over een situatie die speelt? Neem dan 

contact op met het adviespunt van het LSR.

Tussen cliëntenraad en bestuurder is een verschil van inzicht over  

het raadplegen van de achterban. De bestuurder heeft bezwaren en  

gebruikt de AVG om zijn standpunt kracht bij te zetten. De cliëntenraad 

schermt met de Wmcz 2018. De discussie verzandt in rechten en plichten  

en gaat niet meer over de ‘stem’ van de cliënt, het gedeelde belang.
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 Integraal Zorgakkoord: wat betekent 
 het voor de patiënt? door Helena Wiersma

THEMA

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) bevat afspraken tus-

sen partijen uit de zorg over de koers voor de komen-

de jaren. Dit met als doel de zorg goed, toegankelijk en 

betaalbaar te houden. Het IZA is de opvolger van de 

hoofdlijnenakkoorden die vanaf 2012 per zorgsector 

werden afgesloten. De huidige ontwikkelingen vragen 

om een andere, integrale aanpak en resulteerden in 

een breed gedragen akkoord.

In een netwerkbijeenkomst voor cliëntenraden in de 

tweedelijnszorg die zijn aangesloten bij het LSR, gaf 

de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 

duiding aan het veelbesproken akkoord. Dit gaf over 

en weer een interessante inkijk in verwachtingen en 

punten van zorg over het IZA, in het bijzonder over 

het patiëntperspectief en de rol van cliëntenraden. In 

dit artikel lichten we er een paar besproken onder-

werpen uit. 

Verreikende ambities

Vijftien zorgpartijen tekenden in september met de 

minister van VWS het IZA; de Landelijke Huisart-

senvereniging (LHV) en het landelijk platform voor 

psychische gezondheid, MIND uitgezonderd. Het 

akkoord heeft een looptijd van 2023 tot en met 2026. 

Op zeven thema’s zijn afspraken gemaakt: passende 

zorg, regionale samenwerking, versterking organisatie 

eerstelijnszorg, samenwerking tussen sociaal domein, 

ggz en de huisartsenzorg, gezond leven en preventie, 

arbeidsmarkt en ontzorgen van zorgprofessionals, 

digitalisering en gegevensuitwisseling.

De afspraken zijn een paradigmashift: van concur-

rentie naar samenwerking, naar meer samenwerking 

in de regio en tussen sectoren, en naar meer sturing 

door de overheid. Voor de medisch specialistische 

zorg zijn met name de thema’s passende zorg, regio-

nale samenwerking, concentratie en spreiding, acute 

zorg en digitalisering/gegevensuitwisseling belangrijk. 

Maar wat is de betekenis ervan voor patiënten? Wie 

bepaalt bijvoorbeeld wat passende zorg is? Hoeveel 

inspraak en zeggenschap houdt de patiënt in de toe-

komst? Hoe zal patiëntvertegenwoordiging er in de 

regio uit gaan zien? En wat betekent de concentratie 

van ziekenhuizen en spreiding van planbare- en acute 

zorg voor kleinere ziekenhuizen buiten de Randstad 

en voor de bereikbaarheid van patiënten?  

De afspraken zijn een  

paradigmashift:  

van concurrentie naar  

samenwerking

Passende zorg 

Passende zorg is de paraplu, het basisthema van het 

IZA. Volgens het akkoord betekent passende zorg 

voor de patiënt: zorg die meer afgestemd is op de 

behoefte van de patiënt die meer in samenspraak met 

de patiënt tot stand komt. Daarnaast is de vraag of de 

geleverde zorg van toegevoegde waarde is, belangrij-

ker geworden.

Een zorg die onder de cliëntenraden leeft, is wie er 

bepaalt wat die toegevoegde waarde is? Wie bepaalt 

of er wel of niet behandeld wordt? Samen Beslissen 

is nog lang niet voldoende ingeburgerd in de spreek-

Tal van organisaties in de zorg sloten dit najaar het Integraal Zorgakkoord. De totstandkoming had nogal 

wat voeten in de aarde. Niet zo vreemd, gezien alle uitdagingen in de zorg. De koepelorganisatie van zie-

kenhuizen en cliëntenraden gingen hierover in gesprek.

LSR winter 2022     9



kamer, zo liet onderzoek onlangs zien. De NVZ geeft 

aan dat de behoefte van de patiënt daarin leidend is. 

Via de PROM- en PREM-vragenlijsten rapporteren 

patiënten daarnaast zelf over de resultaten van de 

zorg en hun ervaringen. Om die rol te vervullen heeft 

de patiënt handvatten nodig, vinden de cliëntenra-

den. Daarbij is vooral aandacht nodig voor mensen 

met beperkte gezondheidsvaardigheden. De NVZ 

herkent dat beperkte gezondheidsvaardigheden nog 

een onderbelicht aspect is. Zo zijn vragenlijsten nog te 

complex. De NVZ roept de cliëntenraden op om hier 

bij de eigen zorgorganisatie aandacht voor te blijven 

vragen. 

Regionale samenwerking 

Regionale samenwerking moet er volgens de NVZ 

toe leiden dat zorgbehoefte en -aanbod in een regio 

beter op elkaar afgestemd gaan worden. De 29 

zorgkantoor-regio’s en de ROAZ-regio’s zijn start-

punt om zorgpartijen bij elkaar te roepen, maar de 

daaruit voortvloeiende acties kunnen ook boven- of 

subregionaal worden opgepakt. Er is een bedrag van 

2.8 miljard euro beschikbaar om de transitie naar 

passende zorg te stimuleren. Een zorgverzekeraar zal 

het initiatief nemen voor het maken van een regio-

zorgplan en hiervoor partijen uitnodigen. Voor de 

uitvoering kunnen zorgaanbieders een beroep doen 

op dit zogenoemde transformatiegeld. De NVZ roept 

cliëntenraden en ziekenhuizen op om met andere 

cliëntenraden en zorgpartijen in de regio plannen te 

maken.

De patiëntvertegenwoordiging in de regio’s is niet 

vastomlijnd. Dat roept vragen op over de verant-

woordelijkheid van de cliëntenraad in regioverband, 

ligt deze bij de patiënten van het ziekenhuis of bij 

de burgers in de regio? Daarnaast ontbreekt een 

verbinding tussen medisch- en sociaal domein. Ook 

roept het de vraag op of wettelijke regelingen worden 

aangepast. Mededingingswetgeving verhindert im-

mers het vormen van samenwerking. Het ministerie 

van VWS heeft hierin een belangrijke rol, legt de NVZ 

uit. Het betekent ook het een en ander voor zorgver-

zekeraars. Zij zullen elkaar meer moeten gaan volgen 

bij de zorginkoop. 

Concentratie en spreiding

Concentratie van hoogcomplexe zorg moet betere 

kwaliteit opleveren en dus betere zorguitkomsten 

voor de patiënt. Een nadeel is dat de patiënt voor  

specialistische zorg verder moet reizen. Bij cliënten- 

raden is er bezorgdheid over het verdwijnen van zorg 

uit de ziekenhuizen en over het centreren van de zorg 

in de Randstad ten nadele van de uithoeken van het 

land. De NVZ geeft nadrukkelijk aan dat er naast con-

centratie ook zorg gespreid wordt. Een verschraling 
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van het aanbod in rurale gebieden vinden ook zij niet 

wenselijk. Besluiten over concentratie en spreiding 

worden volgens de NVZ niet door één partij genomen 

maar vinden plaats na een zorgvuldige afweging.

Binnen het IZA wordt acute zorg ook in een bredere 

context geplaatst, door de aandacht op preventie te 

richten en zo te voorkomen dat burgers op een SEH 

terechtkomen. De discussie moet dus breder gevoerd 

worden. Desalniettemin is er zorg over de sluiting van 

SEH’s. De NVZ vindt het begrijpelijk dat ziekenhuizen 

deze willen behouden voor het voortbestaan van hun 

ziekenhuis. Als de kwaliteit van een SEH echter niet 

op peil gehouden kan worden, is de vraag of het vanuit 

het oogpunt van kwaliteit wel wenselijk is om een SEH 

aan te blijven houden.

Digitalisering en gegevensuitwisseling

De zorg zal meer en meer aan huis geleverd worden, 

onder andere via telemonitoring. In het IZA wordt ook 

wel gesproken van hybride zorg: thuis als het kan en in 

het ziekenhuis als het noodzakelijk is. De patiënt krijgt 

verder meer regie over het eigen medisch dossier. 

Voor cliëntenraden speelt de vraag of patiënten nog 

wel keuzevrijheid houden als het gaat om het kiezen 

tussen fysieke zorg of zorg op afstand. Hier ligt voor 

cliëntenraden een belangrijke taak om dit goed te 

blijven volgen, geeft de NVZ aan.

Uit de praktijk

Cliëntenraden in ziekenhuizen zijn betrokken bij 

veel aspecten die in het IZA staan, zo blijkt uit een 

uitwisseling van ervaringen. Verschillende vormen 

van samenwerking en afstemming vinden plaats in de 

regio rond oncologie en de ziekte van Parkinson. In 

een ander voorbeeld stemden ziekenhuis en cliën-

tenraad af met partijen als gemeente, wijkverpleging, 

VVT en verschillende andere ziekenhuizen. Er zijn 

voorbeelden van betrokkenheid van cliëntenraden 

bij samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen, 

bij regioplannen die worden opgesteld door verschil-

lende zorgpartijen. En er zijn cliëntenraden die zich 

samen met bestuurders verdiepen in onderwerpen als 

hybride - en waarde gedreven zorg. Een mooi voor-

beeld betrof medisch specialisten die mensen thuis 

bezoeken. Ook op het gebied van begrijpelijkheid van 

informatie en aandacht voor verschillende doelgroe-

pen zoals mensen met beperkte gezondheidsvaardig-

heden, zijn cliëntenraden actief. 

Het Integraal Zorgakkoord bevat meer dan 400 acties. 

Veel moet nog worden uitgewerkt. Voor cliëntenraden 

en cliëntenorganisaties zaak om dit goed te blijven 

volgen. Niet in de laatste plaats vanwege de kritische 

noten van de huisartsen en MIND. Het akkoord en de 

intentie is er, maar er zijn nog veel open einden.
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  Onderbrekingen in huisarts-patiëntgesprekken

INGEZOOMD
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en

Artsen hebben de neiging een patiënt bij aanvang van een consult al snel te onderbreken. Dat klinkt als 

iets negatiefs. Het blijkt echter dat lang niet alle onderbrekingen belemmerend zijn voor het verloop 

van een consult. Er bestaan namelijk naast verstorende onderbrekingen, die de inhoud en het verloop 

van een interactie verstoren, ook coöperatieve onderbrekingen, die een gesprek juist in stand houden.

Voorspellers voor onderbrekingen

De huisartsen in onze studie onderbraken hun patiënt gemiddeld 36 seconden na aanvang van de probleem-

presentatie door de patiënt. In de 84 consulten vonden we in totaal 2405 onderbrekingen. Het merendeel 

daarvan (82,9%) was coöperatief; deze onderbrekingen hielden het onderwerp en het verloop van de inter-

actie in stand. Patiënten onderbraken vaker dan artsen het consult op een verstorende (intrusieve) manier. 

Verstorende onderbrekingen werden vooral gemaakt in de fase van het bespreken van een diagnose of een 

behandelplan.

 

Mannelijke huisartsen bleken gesprekken vaker op een verstorende manier te onderbreken dan vrouwelijke 

huisartsen. Aan de andere kant onderbraken vrouwelijke patiënten hun huisarts vaker op een verstorende 

manier dan mannelijke patiënten. Ten slotte was de kans op een verstorende onderbreking groter in consul-

ten met oudere patiënten. Dat gold voor onderbrekingen door zowel de huisarts als de patiënt.

Hoe verder?

Ons onderzoek heeft op een systematische manier onderbrekingspatronen in huisarts-patiënt-consulten 

blootgelegd. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre andere factoren, zoals opleidingsniveau, 

ernst van de besproken symptomen, ervaring van de huisarts en ervaren tijdsdruk, een rol spelen in onder- 

brekingspatronen in medische interacties. Daarnaast zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen hoe de 

patiënten en de huisartsen de onderbrekingen hebben ervaren en of ze tot andere uitkomsten van het 

consult leiden. Wat we nu weten is dat lang niet alle onderbrekingen in medische consulten de inhoud en 

het verloop van een gesprek tussen huisarts en patiënt verstoren. Integendeel; meer dan 80% van de onder- 

brekingen in onze data was coöperatief van aard. Huisartsen en patiënten lijken goed naar elkaar te luis-

teren en met coöperatieve onderbrekingen in te springen op het onderwerp van gesprek om zodoende 

relevante informatie toe te voegen, begrip te tonen of onduidelijke zaken te verhelderen.

Over het onderzoek: coderen van onderbrekingen tijdens medische consulten

We hebben video-opnames van 84 medische consulten in de huisartspraktijk geobserveerd en de daarin voor-

komende onderbrekingen gecodeerd op type onderbreking (i.e., coöperatief vs. intrusief). 

Vervolgens hebben we bekeken in hoeverre sprekersrol (wie onderbreekt wie, de huisarts of de patiënt), geslacht 

van de spreker (vrouw vs. man) en consultfase (probleempresentatie vs. diagnose/behandelplan) de aard van een 

onderbreking (coöperatief vs. intrusief) konden voorspellen.

Bron: nivel.nl
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 Monumentaal zorgvastgoed 
 door Loeska Bos

RUBRIEK MENINGSVERSCHIL

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

Dat zorgvastgoed de gemoederen flink kan bezig-

houden en kan leiden tot soms jarenlang slepende 

rechtszaken is inmiddels welbekend. Niet zo gek ook, 

er is veel geld gemoeid met het aan- en verkopen 

en de instandhouding van grond en gebouwen. En 

grootschalige bouw- en verbouwprojecten hebben 

veel impact op het dagelijks leven van de cliënten die 

er soms hun hele leven zullen wonen. 

Verkoop zorglandgoed 

Ook de LCvV heeft inmiddels een heel aantal ge-

schillen over het onderwerp zorgvastgoed behan-

deld. Afgelopen zomer werd aan de LCvV een zaak 

voorgelegd die draaide om de verkoop van een deel 

van een historisch zorglandgoed met daarop indruk-

wekkende monumentale gebouwen. De kosten voor 

het in stand houden van dit vastgoed waren voor de 

landelijk opererende zorgorganisatie al lange tijd 

niet meer op de brengen en in 2017 was al beslo-

ten dat een groot deel van het parklandschap met 

daarop gelegen monumentale gebouwen verkocht 

zou gaan worden. Een gedeelte van de grond zou wel 

worden behouden en compacter ingericht voor alle 

benodigde zorgfuncties. 

Woningbouw 

In de jaren daarna had het bestuur van de zorgor-

ganisatie al duidelijk gemaakt bij de verkoop ook 

invloed te willen uitoefenen op wat er verder met 

het te verkopen vastgoed zou gaan gebeuren. Dat 

het daar hoofdzakelijk om woningbouw zou gaan 

draaien was al snel duidelijk; ook in deze regio is 

grote vraag naar woningen. Gemeente en provin-

cie waren inmiddels ook betrokken en begin 2021 

werd een ambitieplan uitgegeven met daarin de 

algemene uitgangspunten voor het verdere traject. 

Daarna werd er een ontwikkelstudie geschreven 

die alweer iets nader invulling aan het geheel gaf. 

Hierin werd besloten dat het grootschalige plan 

zou worden opgeknipt in fase 1 (verkoop van ter-

rein en monument) en fase 2 (herinrichting van 

het compacte zorgterrein). Op het moment dat de 

gemeenteraad over deze ontwikkelstudie zou gaan 

stemmen, trapt de cliëntenraad op de rem. Hij vindt 

al langere tijd dat de cliëntenmedezeggenschap 

niet goed wordt toegepast en dat veel belangrijke 

vragen niet beantwoord zijn en heeft het gevoel 

steeds verder aan de zijlijn terecht te komen. Hoe-

veel huizen gaan er hier in de omgeving verrijzen, 

waar kunnen de cliënten straks nog rustig wande-

len en fietsen, blijft er wel genoeg natuurschoon 

behouden of kijken we straks uit op allemaal 

geparkeerde auto’s? Begrijpelijke vragen en zorgen 

die zich aandienen.

Niks in te brengen 

De LCvV krijgt een omvangrijk dossier voorgelegd 

en er volgt een zitting waarbij blijkt dat dit dos-

sier inmiddels voor de nodige emoties zorgt bij 

het bestuur en de cliëntenraad. Iedereen heeft er 

enorm veel tijd en energie in gestoken en wil het 

best mogelijke voor de cliënten maar toch twijfelt 

men aan elkaars aanpak en intenties. Het bestuur 

stelt dat de cliëntenraad zeer ruimhartig wordt 
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geïnformeerd maar dat het blijkbaar toch nooit 

genoeg is. De cliëntenraad vindt juist dat als het 

er echt op aan komt, ze niet op de goede manier 

betrokken worden en formeel eigenlijk niks in te 

brengen hebben.

Vooraf structureren 

De commissie stelt dan vast dat de wetgever nu juist 

voor dit soort zaken heeft gezegd: mensen maak 

vooraf afspraken met elkaar over hoe je de mede-

zeggenschap zult gaan toepassen. Er komt bij zulke 

projecten zoveel informatie en documentatie voor-

bij, en er worden talloze grote en kleine besluiten 

genomen, dat moet je vooraf structureren om er niet 

in te verdwalen. In dit geval bleek dat precies wat er 

gebeurd was. 

Routekaart 

Er bleek tussen alle stukken wel al een ‘routekaart 

voor de medezeggenschap’ aanwezig, waarin stond 

voor welke deelonderwerpen er advies- en instem-

mingsrecht zou zijn, en een tijdlijn wanneer dat 

aan de orde zou komen. Alleen bleek dat document 

gaandeweg het traject eenzijdig door de zorgaanbie-

der te zijn vastgesteld en deze cliëntenraad was zich 

niet of nauwelijks bewust van het belang of de status 

van dat betreffende document. De commissie vond 

dat de cliëntenraad alsnog in de gelegenheid moest 

worden gesteld tot medezeggenschap (instem-

mingsrecht) over deze routekaart. 

Samen optrekken 

Mochten partijen vervolgens niet met elkaar tot hel-

dere afspraken komen over de medezeggenschap tij-

dens dit traject van verkoop en herinrichting van het 

resterende terrein, dan zou de LCvV daar opnieuw 

naar kunnen kijken. Inmiddels zijn we maanden 

verder en is er niet opnieuw aan de bel getrokken. 

Goede hoop dus dat bestuur en cliëntenraad nu 

beter samen weten op te trekken in de plannen met 

dit indrukwekkend mooie vastgoed.

De gegevens waaronder u de LCvV kunt 

bereiken zijn:

LCvV  

t.a.v. mevrouw Mr. L. Bos – secretaris 

e-mail: info@vertrouwenslieden.nl of 

telefonisch via: 06-11 45 21 67 

De zaken waar in dit artikel naar wordt 

verwezen zijn LCvV 22-009, 

te vinden op de website 

www.vertrouwenslieden.nl. 

Grootschalige bouwprojecten hebben veel impact  

op het dagelijks leven van cliënten
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 Bevoegdheden van de cliëntenraad in crisistijd 
 door Floor van Kraaij

HANDVAT

De unieke inbreng van cliëntenraden is, zeker in moeilijke tijden, essentieel. Cliëntenraden staan in 

contact met cliënten, hebben een beeld van hoe zij de zorg ervaren, wat voor hen van belang is en wat 

de effecten van beleid voor hen betekenen.

Of het nu gaat om coronamaatregelen, omgaan met personeelstekort of andere veranderingen in de zorg-

verlening, cliëntenraden kunnen door hun overlegpositie het perspectief van de cliënt toevoegen in crisis-

overleg en op bestuurlijk niveau (memorie van toelichting Wmcz 2018).  Wat zijn aanknopingspunten vanuit 

de Wmcz 2018 om in gesprek te gaan met de bestuurder?

Informatievoorziening is 

noodzakelijk voor de cliën-

tenraad voor het uitvoeren van 

zijn taak. De cliëntenraad mag vragen 

om structureel, digitaal en/of telefonisch, 

op de hoogte te worden gehouden en van 

informatie te worden voorzien. De cliënten-

raad mag ook vragen naar huidig of nieuw 

beleid rondom kwaliteit, begroting, crisisin-

terventie, hygiëne, veiligheid of toelatings-

beleid. Noodplannen die per sector en 

regionaal zijn opgesteld kunnen worden 

gedeeld en besproken zodat de 

cliëntenraad daar op aan kan 

aansluiten.

Instemmings
recht

nomen regelingen v

cliënten (bijv

bezoekregeling) en v

men beleid rondom kwaliteit 

van zorg, v

of toelating of beëindiging 

van de zorgv

aan cliënten. 
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aad in crisistijd 

De wettelijk aan-

gegeven relaties van 
de cliëntenraad met de 

achterban, toezichthouders en 
bestuurder brengen verschillende 

perspectieven bijeen die de kwaliteit 

van beleid of oplossingsrichtingen 

haalbaar, realistischer en gedragen 

maakt. Betrokkenheid van de 

cliëntenraad bij strategisch 

overleg mag daarom stevig 

verankerd zijn.

Het geven van 

ongevraagd advies 

over alle onderwerpen 

die voor cliënten van be-

lang zijn, kan heel helpend 

zijn. Dit kan gaan over de 

gang van zaken in de orga-

nisatie én over effecten 

daarvan op cliënten.

Adviesrecht over 

een aantal organisato-

rische wijzigingen, bijvoor-

beeld over voorgenomen 

besluiten inzake (geheel of 

gedeeltelijke) beëindiging of uit-

breiding van de zorgverlening 

of bij een belangrijke wijzi-

ging in de organisatie van 

de zorgverlening.

Instemmings-
recht over voorge-

nomen regelingen voor 

cliënten (bijvoorbeeld een 

bezoekregeling) en voorgeno-

men beleid rondom kwaliteit 

van zorg, veiligheid, hygiëne 

of toelating of beëindiging 

van de zorgverlening 

aan cliënten. 

LSR winter 2022     17LSR winter 2022     17



 De kunst van het vragen stellen 
 door Harmke van den Akker en Anita Mandersloot

WERK VAN DE RAAD

De cliëntenraad wil vragen voorleggen aan de achterban of het cliëntenpanel. Maar 
hoe stel je een vragenlijst op en wat is een goede vraag? Het LSR heeft ruime ervaring 
met het opstellen van vragenlijsten ten behoeve van kwaliteitsonderzoeken en geeft 
graag een inkijkje in de kunst van het vragen stellen.

De meest voor de hand liggend vragen voor de 

achterban zijn onderwerpen die te maken hebben 

met voorgenomen besluiten van de zorgaanbieder en 

waarvoor een adviesvraag bij de raad ligt. Of een on-

derwerp waar de cliëntenraad een ongevraagd advies 

over wil geven. Maar ook meningen over een bepaald 

thema, het testen van nieuw informatiemateriaal, 

een behoeftepeiling en een evaluatie na een project, 

zijn mooie voorbeelden waarover vragen kunnen 

worden gesteld. Daarbij heeft het de voorkeur om per 

vragenlijst één onderwerp te kiezen, zodat het niet te 

veelomvattend en ingewikkeld wordt. 

Wat wil de raad weten en aan wie stelt de raad 

de vragen

Bij het opstellen van de vragen is het belangrijk dat de 

raad goed van te voren bepaalt wat hij wil weten. Is 

de raad naar specifieke ervaringen op zoek of op zoek 

naar verbeterideeën? Of wil de raad een behoefte 

peilen? Het antwoord op die vragen bepaalt de te 

bevragen doelgroep(en). Bijvoorbeeld: cliënten die net 

gestart zijn, naasten, cliënten die ervaring hebben met 

een specifieke behandelmethode, mantelzorgers, be-

zoekers van de huisartsenpost, enzovoort. Is er twijfel 

of een cliënt tot de beoogde doelgroep behoort, start 

dan de vragenlijst met een algemene vraag. Bijvoor-

beeld: heeft het panellid de afgelopen twee maanden 

gebruik gemaakt van een bepaalde dienst of ervaring 

met het specialisme waar de vragen op gericht zijn?

Het formuleren van vragen en de hoeveelheid

Een eerste stap is het brainstormen met de cliënten-

raad (of een delegatie) over het onderwerp. De raad 

zet alles onder elkaar en verfijnt het tot uitgewerkte 

en specifieke vragen. Bedenk daarbij dat een vragen-

lijst een hulpmiddel is en nooit perfect is.

De vragenlijst begint met een korte, neutrale introduc-

tie. Daarna is de volgorde van de vragen uitgewerkt 

volgens de ‘trechter techniek’: van algemene vragen 

naar specifieke vragen. Onderwerpen zijn geclusterd, 

eventueel kan gebruik gemaakt worden van kopjes bij 

elk nieuw sub-onderwerp. Vermijd moeilijke begrippen 

en woorden die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, stel 

korte vragen en gebruik niet teveel toelichtingen. En 

heel belangrijk: is het een open vraag of gesloten vraag 

met meerdere antwoordmogelijkheden?  

Noodzakelijk om te weten versus leuk om te weten, is 

een goed uitgangspunt bij het maken en beperken van 

Voorbeeld

Een raad wil de panelleden bevragen over het 

vervoer naar en van het revalidatiecentrum met 

de vraag: hoe vindt u het vervoer naar en van het 

revalidatiecentrum? Wat wil de raad weten? Erva-

ring met een specifieke aanbieder? Bij wisselen van 

aanbieder of veranderingen peilen of tevredenheid 

is toegenomen? 

Aan wie stelt de raad deze vraag? Er zijn revalidan-

ten die zelfstandig komen (auto, fiets, ov), worden 

gebracht of bijvoorbeeld met een (regio) taxi. Als 

de raad wil weten hoe revalidanten het taxiver-

voer ervaren, zorg er dan dat alleen de panelleden 

bevraagd worden die hier ervaring mee hebben. 
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een vragenlijst. Een digitale vragenlijst moet binnen 

tien minuten in te vullen zijn anders haken deelne-

mers snel af, zo is gebleken. Acht tot tien vragen is 

voldoende. 

• Begin met vragen die voor iedereen goed te  

beantwoorden zijn en een goed gevoel creëren. 

• Stel geen vraag waarbij de respondent het gevoel 

krijgt beoordeeld te worden zoals: lukt het u om 

gezond te eten? 

• Zorg dat de vragen niet suggestief zijn zoals: denkt 

u ook niet dat… 

• Gebruik eerder gestelde vragen en maak gebruik 

van bestaande kennis. 

• Maak een vragenlijst niet alleen maar denk er 

samen over na. 

• Laat anderen een proefvragenlijst invullen als test.

Analyse en terugkoppeling van de resultaten

Voordat een vragenlijst uitgezet wordt is het belang-

rijk om te bepalen wie de data analyseert en of die 

kennis aanwezig is binnen de raad. Is dit niet geval 

bedenk dan een oplossing. Bijvoorbeeld door (extern) 

iemand te zoeken die dat voor de raad wil doen of een 

korte cursus te gaan volgen op het gebied van data 

analyse. Er zijn veel digitale tools om de vragenlijs-

ten aan te maken en te versturen zoals Limesurvey, 

SurveyMonkey, Survio en Checkmarket. Een resulta-

tenoverzicht zit bij het programma inbegrepen. Mis-

schien is de zorgaanbieder al bekend met één van de 

programma’s,  dan kan de cliëntenraad daar wellicht 

gebruik van maken. 

Het is erg belangrijk om deelnemers of panelleden 

te laten weten wat er met hun mening wordt gedaan. 

Op welke wijze zij de resultaten terug horen of terug 

kunnen lezen, kan meegedeeld worden aan het einde 

van de vragenlijst. Bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, 

filmpje, rapportage, bijeenkomst enzovoort. En zorg 

ervoor dat dit ook echt gebeurt. Het vergroot de kans 

dat mensen de volgende keer weer meedoen.

Meer leren over de kunst van het vragen stellen

Het formuleren van goede en gerichte vragen is in de 

praktijk lastiger dan in eerste instantie gedacht. Wilt 

u meer leren over de technieken van het opstellen 

van goede vragen? In 2023 organiseert het LSR 

weer workshops ‘Cliëntenpanel en de Kunst van het 

vragen stellen’. Houd onze agenda in de gaten.
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 Betrokkenheid cliëntenraad bij de benoeming van een lid van de r
 door Floor van Kraaij

WMCZ 2018

Wettelijk heeft de cliëntenraad adviesrecht over de profielschets voor de benoeming van een lid van de 

raad van bestuur. Hoe kan de cliëntenraad betrokken zijn bij de benoeming?

In de Wmcz 2018 staat in artikel 7 een adviesrecht 

benoemd over een profielschets voor de benoeming 

van de leden van het toezichthoudend orgaan en 

de leden van het bestuur van de instelling. Alleen 

de profielschets valt dus onder het adviesrecht, de 

benoeming zelf niet. Maar het betrekken van de cli-

entenraad bij een dergelijke aanstelling is in het kader 

van good governance (goed bestuur) wel verstandig. 

De bestuurder wordt waarschijnlijk de gesprekspart-

ner van de raad en het is handig om op goede voet te 

starten met de overlegrelatie. 

Als cliëntenraad kun je dus zeker vragen om ook 

betrokken te worden en advies te mogen uitbrengen 

over de benoeming en vragen op te stellen over alles 

wat hiermee te maken heeft. Bijvoorbeeld wat voor 

iemand zoekt de organisatie en waarom, kunnen we 

kennismaken, welke ervaring heeft deze persoon met 

cliënten enzovoort. 

Raad van toezicht

Contact hierover zoeken met de raad van toezicht 

is verstandig, want de toezichthouders stellen de 

bestuurder aan. Misschien is het mogelijk om, in het 

kader van de Wmcz 2018, artikel 11, een jaarlijkse 

gesprek met de toezichthouders, om hierover eens 

nader te overleggen. Dit in de context van good gover-

nance en de betrokkenheid van de cliëntenraad.

Extra rechten (bovenwettelijk)

Bovenop het wettelijke adviesrecht over de profiel-

schets kunnen aanvullende bovenwettelijk rechten 

worden afgesproken. In de medezeggenschapsrege-

ling kan dan worden vastgelegd welke rechten de 

cliëntenraad heeft. 

Meerdere cliëntenraden 

Het adviesrecht over een profielschets is gegeven aan 

de cliëntenraad. In het geval van meerdere cliënten-

raden, omschrijft de wetgever niet welke cliëntenraad 

dit recht heeft. De wet geeft wel aan dat een heldere 

verdeling van bevoegdheden omschreven dient te 

worden in de medezeggenschapsregeling. Het ligt 

voor de hand dat de centrale cliëntenraad hierin een 

adviesrol krijgt toebedeeld vanwege diens overkoepe-

lende functie of anders centrale samenwerking zoekt 

om te proberen samen een advies op te stellen. 

Verschillende manieren van betrokken zijn 

Er zijn dus verschillende manieren waarop de cliën-

tenraad betrokken kan zijn bij de aanstelling van een 

lid van de raad van bestuur. Hoe gaat dat in de prak-

tijk? Hieronder de drie meest voorkomende opties.

De cliëntenraad adviseert alleen over de profielschets

Wettelijk gezien heeft de cliëntenraad het recht te ad-

viseren over de profielschets van een lid van de raad 
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aad bij de benoeming van een lid van de raad van bestuur 

van bestuur. Dit betekent dat de raad van toezicht 

deze ter advisering voorlegt aan de cliëntenraad. Het 

advies van de cliëntenraad neemt de raad van toezicht 

mee, maar hij mag van dit advies afwijken. Hij moet 

hierover dan wel eerst mondeling in overleg met de 

cliëntenraad.

De cliëntenraad zit in de sollicitatiecommissie 

De cliëntenraad kan ook met de raad van toezicht 

afspreken dat hij is  vertegenwoordigd in de sollicitatie-

commissie en dus meedoet met de hele procedure. De 

eerste stap is dan het opstellen van een profielschets. 

Daarin staan de eisen die worden gesteld aan de 

kandidaat. De cliëntenraad kan wensen aandragen voor 

de profielschets, bijvoorbeeld dat de kandidaat waarde 

moet hechten aan overleg met de cliëntenraad. Tijdens 

de sollicitatiegesprekken kan de vertegenwoordiger 

van de cliëntenraad extra aandacht besteden aan de 

gerichtheid van de kandidaat op de belangen van de 

cliënten. Vindt hij of zij medezeggenschap belangrijk? 

Welke ervaringen heeft de kandidaat daarmee in vorige 

werkkringen opgedaan? Wat is zijn of haar visie op de 

zorg? Na alle gespreksrondes maakt de sollicitatiecom-

missie een keuze en brengt de raad van toezicht hier-

van op de hoogte. De cliëntenraad kan zo rechtstreeks 

invloed uitoefenen op de benoeming.

De cliëntenraad heeft een gesprek met meerdere 

kandidaten (op basis van de profielschets)

Een andere manier van betrokkenheid is om de 

gelegenheid te krijgen gesprekken te voeren met de 

laatste twee of drie overgebleven kandidaten. Dit als 

aanvulling op het advies wat de raad heeft gegeven 

over de profielschets. Op grond van deze gesprekken 

kan de cliëntenraad een advies uitbrengen over welke 

kandidaat hij het meest passend vindt bij het opge-

stelde profiel. Omdat er geen wettelijke grond is, kan 

de raad van toezicht een andere kandidaat benoemen 

dan de cliëntenraad voorstelt. 

Vragen aan een kandidaat-lid van de raad  

van bestuur

Over contact met de cliënten:

• Hoe denkt u contact met cliënten te onder-

houden?

• Hoe zorgt u dat u bereikbaar bent voor  

cliënten?

• Hoe wilt u cliënten op de hoogte houden  

van wat er in uw organisatie gebeurt?

Over inspraak van cliënten:

• Vindt u dat cliënten inspraak moeten heb-

ben in de behandeling en verzorging die ze 

krijgen? Zo ja, hoe moet dit dan in de praktijk 

geregeld worden?

• Hoe denkt u op de hoogte te blijven van wat 

er leeft onder cliënten?

• Wat wilt u doen aan klachtenbehandeling? 

Over de cliëntenraad: 

• Hoe kijkt u aan tegen de medezeggenschap 

van een cliëntenraad? Heeft medezeggen-

schap prioriteit in uw taak als lid van de raad 

van bestuur?

• Welke voordelen levert een cliëntenraad  

u op?

• Hoe wilt u het contact onderhouden met de 

cliëntenraad?

• Bij welke besluiten wilt u de cliëntenraad 

betrekken?

• Hoe wilt u de cliëntenraad van informatie 

voorzien en om welke informatie gaat het 

daarbij?

Over de toekomst van de organisatie:

• Hoe ziet u de toekomstige ontwikkeling in  

de zorg- en dienstverlening binnen de orga-

nisatie?

• Wat zijn uw opvattingen over vraagsturing en 

hoe moeten deze in de praktijk vorm krijgen?
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 Nieuwsberichten

DE VOLGENDE STAP IN PATIËNTVEILIGHEID ZETTEN WE SAMEN
Dankzij de inzet van zorgprofessionals, managers en bestuurders is de zorggerelateerde schade en sterfte de 

afgelopen jaren gedaald. Maar het kan nog beter, want nog steeds sterven onnodig ieder jaar ruim 1.000 

patiënten in ziekenhuizen. Nog meer protocollen, richtlijnen en regels maken de zorg niet veiliger.

3 patiënten per dag

Samen kunnen we voorkomen dat er gemiddeld per dag 3 patiënten onnodig sterven. Hoe? Door aandacht te 

besteden aan het verbinden van mensen en leren van elkaar, zorgt het vertrouwen op het vakmanschap van 

onze professionals voor meer patiëntveiligheid. Dat is precies wat we beogen te doen bij netwerkorganisatie 

Tijd voor Verbinding, een initiatief van branchepartijen NVZ, NFU, V&VN, ZKN, FMS en Nederlandse Patiën-

tenfederatie.

Toolkit patiëntveiligheid

Wil je bijdragen aan het agenderen van het gesprek over patiëntveiligheid op of rondom je werkplek? 

Wij geven je graag handvatten via onze toolkit op de website van Tijd voor Verbinding, gevuld met teksten, 

beelden en call-to-action.

Meer informatie: programmatvv.nl

 

 

CAMPAGNE #THUISKANHETOOK ROEPT OP TOT MEER GEBRUIK
VAN DIGITALE ZORG 
Het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg is gestart met een vervolg op de campagne #thuiskanhetook. 

De campagne laat mensen de mogelijkheden en voordelen zien van digitale zorg en stimuleert hen ernaar te 

vragen bij hun zorgverlener. Zo biedt meer dan 65% van de Nederlandse ziekenhuizen telebegeleiding aan en 

ruim 99% beeldbellen. De nieuwe website thuiskanhetook.nl geeft de patiënt voorlichting over de mogelijk-

heden van digitale zorg. En biedt de zorgorganisaties een toolkit om de campagne bij de patiënten onder de 

aandacht te brengen. 

Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland: ‘Wij willen dat mensen weten wat 

de mogelijkheden zijn van digitale zorg. We moedigen hen aan om hun zorgverlener te vragen of een deel van 

de zorg online kan als dat mogelijk is en de patiënt dat wil. Het maakt de zorgverlener nog meer bewust dat 

het voor mensen zoveel handiger kan zijn om online zorg te krijgen in hun vertrouwde thuisomgeving. Dat 

ze niet altijd naar de spreekkamer hoeven te komen. Zo kan telebegeleiding veel bieden: de patiënt doet zijn 

metingen thuis en krijgt zo meer grip op zijn gezondheid. Hij krijgt daarbij begeleiding van zijn zorgverlener.’ 

Bron: patientenfederatie.nl
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 Vraag en antwoord

HEEFT U OOK EEN VRAAG?
Neem contact op met het Adviespunt medezeggenschap: 030 - 299 00 04 - adviespunt@hetlsr.nl

Meer vragen en antwoorden? Kijk op www.hetlsr.nl of op: kennisbank.hetlsr.nl

UW VRAAG
Wat kan de cliëntenraad met een kwaliteitskader zorg?

ONS ANTWOORD
In de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz) staat 

dat iedere zorginstelling in Nederland moet werken aan goede 

kwaliteit van de zorg. In een kwaliteitskader is per zorgsector 

uitgewerkt hoe daaraan gewerkt wordt. Het is een bundeling 

van afspraken over goede zorg waaraan zorginstellingen zich 

moeten houden. 

Er is vanuit de Wkkgz geen verplichting tot jaarlijkse rapportage 

maar vanuit de kwaliteitskaders per sector wordt dit vaak wel 

geadviseerd. Een reflectie op de activiteiten die zijn ondernomen 

in het kader van kwaliteit van zorg wordt door zorgorganisaties 

wel gemaakt. In een jaarlijks kwaliteitsverslag of een andere 

soortgelijke vorm. De meeste organisaties maken wel een kwali-

teitsverslag over wat ze gedaan hebben en met welk resultaat. 

Om de kwaliteit van de zorg voor cliënten echt te verbeteren is 

de input van de cliëntenraad essentieel. Alleen zij kunnen het 

cliëntenperspectief inbrengen en vanuit daar aangeven wat be-

langrijk is. Het kwaliteitskader en de jaarlijkse rapportage geeft 

de cliëntenraad een handvat voor gesprek. Over kwaliteitsbeleid 

en regelingen voor cliënten heeft de cliëntenraad instemmings-

recht. 
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