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De Wkkgz treedt in de plaats van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector 

(Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. Deze wetten zijn per 1 januari 

2016 vervallen. De nieuwe wet heeft belangrijke gevolgen voor cliënten 

en voor zorgorganisaties. De klachtenregeling zal bijvoorbeeld aangepast 

worden, de zorgorganisatie zal zich in de loop van 2016 aansluiten bij een 

geschillencommissie en incidenten in de zorg moeten voortaan gemeld 

worden, zowel intern als aan de cliënt. Deze en andere veranderingen komen 

in deze brochure aan de orde.

Voor de cliëntenraad is de nieuwe wet een belangrijk onderwerp. De 

zorgaanbieder zal met de cliëntenraad willen bespreken hoe de Wkkgz het 

beste in praktijk gebracht kan worden. De cliëntenraad krijgt bovendien 

gelegenheid om te adviseren, bijvoorbeeld over de aanpassing van de 

klachtenregeling. 

Met deze brochure informeert LOC Zeggenschap in zorg cliëntenraden over 

de Wkkgz en over hun rol bij de uitvoering van deze wet. LOC wil hiermee een 

bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen van de wet: veiliger zorg en 

beter klachtrecht!

Let op!

De Wkkgz is van toepassing op langdurige zorg en op zorg die op basis van 

de Zorgverzekeringswet wordt betaald, zoals wijkverpleging. De Wkkgz is niet 

van toepassing op maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. De Wmo 

2015 en de Jeugdwet kennen een aantal bepalingen die eenzelfde strekking 

hebben als bepalingen uit de Wkkgz, maar er zijn belangrijke verschillen, met 

name op het terrein van het klachtrecht. 

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
(Wkkgz) in werking getreden. De nieuwe wet beoogt de zorg veiliger te 
maken en de behandeling van klachten over de zorg te verbeteren. 



VEILIGER ZORG

1. Inleiding

De Wkkgz bepaalt dat zorgaanbieders goede zorg moeten aanbieden. Het begrip ‘goede zorg’ 

vervangt het begrip ‘verantwoorde zorg’, dat in de Kwaliteitswet zorginstellingen gebruikt werd. 

Onder goede zorg wordt verstaan: ‘zorg van goede kwaliteit en goed niveau die in ieder geval 

veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële 

behoefte van de cliënt’ (art. 2 Wkkgz). Deze definitie lijkt erg op de definitie van verantwoorde zorg 

uit de Kwaliteitswet. Een opvallende toevoeging is dat zorg ‘veilig’ moet worden verleend. Veiligheid 

is een kernthema uit de Wkkgz.  

 

Het wordt op verschillende manieren uitgewerkt, bijvoorbeeld:

• bij het aannemen van nieuwe medewerkers is zorgvuldigheid vereist; 

• incidenten in de zorg moeten gemeld worden, zowel intern als aan de cliënt;

• ontslag van medewerkers wegens disfunctioneren en geweld in de zorgrelatie moeten gemeld 

worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (de IGZ). 

Deze drie onderwerpen komen achtereenvolgens aan de orde in de paragrafen 2, 3 en 4. In 

paragraaf 5 komen onderwerpen aan de orde die al in de Kwaliteitswet geregeld waren en 

ongewijzigd zijn overgenomen in de Wkkgz. 

2. Zorgvuldige selectie nieuwe medewerkers

Het spreekt eigenlijk vanzelf, maar de Wkkgz benadrukt het nog eens: bij het aannemen van nieuwe 

mede-werkers moet de werkgever zich ervan vergewissen dat hun functioneren in het verleden geen 

risico vormt voor hun functioneren in de toekomst. Dit heet in de Wkkgz de vergewisplicht. 

Een onderdeel van de vergewisplicht is dat een beoogde nieuwe werknemer een Verklaring omtrent 

het gedrag (VOG) moet overleggen. Hiermee toont hij aan dat hij niet is veroordeeld voor strafbare 

feiten die hem ongeschikt maken voor het werk in de zorg. 

Deze verplichting geldt alleen voor medewerkers die in de langdurige zorg willen gaan werken of in 

een instelling waar cliënten verblijven die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg. 
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Voor medewerkers die elders in de zorg willen gaan werken, bijvoorbeeld in de thuiszorg of in een 

ziekenhuis, is een VOG niet wettelijk verplicht. Maar het staat de werkgever vrij om toch een VOG 

te vragen. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers. Ook zij vallen buiten de wettelijke verplichting, maar 

werkgevers kunnen ook van hen vragen dat zij over een VOG beschikken. 

Cliëntenraden

De cliëntenraad heeft adviesrecht over het thema veiligheid. In dat kader kan de raad adviseren 

over de niet wettelijk verplichte VOG. De raad heeft hierover verzwaard adviesrecht.

3. Incidenten intern melden én aan de cliënt

Van incidenten kan geleerd worden. Voorwaarde daarvoor is wel dat bekend is dat een incident 

heeft plaatsgevonden en dat het incident onderzocht wordt. De Wkkgz schrijft daarom voor dat 

iedere zorgorganisatie moet regelen bij wie incidenten gemeld moeten worden, hoe incidenten 

worden onderzocht en hoe de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt worden om de kwaliteit van 

de zorg te verbeteren.

Incidenten moeten niet alleen intern gemeld worden, maar ook aan de cliënt. In veel 

zorgorganisaties is dat al gebruikelijk. Een incident is gedefinieerd als een onbedoelde gebeurtenis 

bij de zorgverlening die voor de cliënt merkbare gevolgen heeft of nog kan hebben. In het 

dossier van de cliënt moeten de aard en toedracht van het incident worden vermeld. Bovendien 

moet in het dossier staan wanneer het incident plaatsvond en wie erbij betrokken waren. De 

zorgaanbieder moet met de cliënt bespreken hoe eventuele negatieve gevolgen van een incident 

beperkt of weggenomen kunnen worden. 
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Cliëntenraden

Het intern melden van incidenten is voor de meeste organisaties niets nieuws. Ook nu worden 

cliënten in de regel al geïnformeerd over incidenten. Maar de nieuwe wet is een goede gelegenheid 

om te beoordelen of wat hierover op papier staat ook goed werkt in de praktijk en of het helemaal in 

overeenstemming is met de nieuwe wet. LOC ziet het melden van incidenten als onderdeel van het 

kwaliteitsbeleid. En daarmee valt hoe de zorginstelling omgaat met het intern melden van incidenten 

onder het  verzwaarde adviesrecht van de cliëntenraad. Daarnaast kan de raad de zorgaanbieder 

vragen naar de ondernomen acties naar aanleiding van incidenten. Dit alles natuurlijk binnen de 

beperkingen vanuit het respect voor de privacy van betrokken cliënten en medewerkers. 

4. Melding ontslag wegens disfunctioneren en geweld in de zorgrelatie

Het is niet de bedoeling dat een zorgverlener die in de ene organisatie wordt ontslagen omdat hij 

ernstig tekortschiet in zijn functioneren bij een andere organisatie gewoon weer aan de slag kan 

gaan. De Wkkgz bepaalt daarom dat zorgaanbieders de IGZ moeten laten weten als een zorgverlener 

wordt ontslagen wegens disfunctioneren. De IGZ kan dan afspraken met de zorgverlener maken om 

te voorkomen dat hij opnieuw slecht functioneert als hij weer aan de slag gaat. Bovendien kunnen 

werkgevers die overwegen een zorgverlener aan te nemen bij de IGZ navraag doen naar diens verleden. 

Ook op deze manier draagt de Wkkgz bij aan veiliger zorg. 

Ook geweld in de zorgrelatie moet gemeld worden bij de IGZ. Deze meldplicht treedt in de plaats van de 

vroegere meldplicht van grensoverschrijdend seksueel gedrag. De nieuwe term geweld in de zorgrelatie 

is ruimer. Naast grensoverschrijdend seksueel gedrag valt ook mishandeling er onder. Van geweld in de 

zorgrelatie kan ook sprake zijn als cliënten onderling geweld gebruiken. Als het cliënten betreft die in de 

zorgorganisatie verblijven moet dit gemeld worden aan de IGZ. 

Cliëntenraden

In het kader van het adviesrecht over het beleid op gebied van veiligheid kan de cliëntenraad informatie 

vragen en adviseren over het beleid en de procedure bij het aannemen van nieuwe medewerkers.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie over geweld in de zorgrelatie is te vinden op www.veiligezorgrelatie.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Wat niet veranderd is

In dit hoofdstuk komen vijf belangrijke onderwerpen aan de orde die in de Kwaliteitswet 

zorginstellingen geregeld waren en nu in de Wkkgz te vinden zijn. 

5.1 Geestelijke verzorging

De Wkkgz brengt niet alleen nieuwe dingen, veel van wat in de Kwaliteitswet zorginstellingen 

geregeld was, keert terug in de Wkkgz. Onveranderd is bijvoorbeeld dat voor cliënten die in een 

instelling verblijven geestelijke verzorging beschikbaar moet zijn, die zoveel mogelijk aansluit bij 

hun godsdienst of levensovertuiging (art. 6 Wkkgz). 

Cliëntenraden

Omdat dit onderwerp voor cliënten erg belangrijk is, vallen besluiten over het algemeen beleid op 

het gebied van de geestelijke verzorging onder het verzwaarde adviesrecht van de cliëntenraad. 

5.2 Leefwensenonderzoek

Ook het zogeheten leefwensenonderzoek komt terug in de Wkkgz (art. 6 Wkkgz). Dit houdt in dat 

organisaties die langdurige zorg bieden, moeten onderzoeken wat de wensen van cliënten zijn als 

zij bouwplannen ontwikkelen die leiden tot renovatie, nieuwbouw of verhuizing. 

Cliëntenraden

LOC vindt het van belang dat de cliëntenraad gelegenheid krijgt om advies uit te brengen over 

het leefwensenonderzoek. Dit onderzoek moet betrokken worden bij de bouwplannen en kan ook 

gebruikt worden door de cliëntenraad als hij adviseert over deze plannen en ook los van deze 

plannen. Een leefwensenonderzoek levert namelijk veel informatie op waarover geadviseerd kan 

worden, los van de bouwplannen.

6



5.3 Meldcode

Een derde voorbeeld van een onderwerp dat ongewijzigd is gebleven is de verplichting om een 

meldcode op te stellen (art. 8 Wkkgz). Deze meldcode regelt wat medewerkers moeten doen als 

zij merken dat een cliënt slachtoffer is van huiselijk geweld of van kindermishandeling. Iedere 

zorgorganisatie hoort zo’n meldcode te hebben. De laatste stap in de meldcode is dat het huiselijk 

geweld wordt gemeld bij Veilig thuis. Veilig thuis kan actie ondernemen om het huiselijk geweld te 

stoppen. 

Onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld (of bedreiging 

daarmee) door een familielid, een huisgenoot of een mantelzorger. Bij de vraag of sprake is van 

huiselijk geweld gaat het erom wie het geweld toepast, als dat iemand uit de huiselijke kring is, is 

sprake van huiselijk geweld. Waar het geweld plaatsvindt is niet van belang. Huiselijk geweld kan overal 

plaatsvinden, ook in een zorginstelling. De meldcode is dus ook van toepassing als medewerkers 

merken dat een cliënt die in een zorginstelling woont zeer onheus behandeld wordt door zijn 

familieleden. 

Cliëntenraden

De raad kan informatie vragen en adviseren over de meldcode en over de voorlichting aan cliënten over 

het gebruik van de meldcode.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie over de meldcode is te vinden op www.meldcode.nl 

Meer informatie over Veilig thuis is te vinden op www.vooreenveiligthuis.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4 Melding calamiteiten aan de IGZ

Een calamiteit is een incident dat tot de dood van een cliënt heeft geleid of tot een ernstig schadelijk 

gevolg voor de cliënt. De zorgaanbieder moet iedere calamiteit melden aan de IGZ. De IGZ ziet erop 

toe dat de zorgaanbieder calamiteiten goed onderzoekt. Op basis van onderzoek naar de toedracht 

van een calamiteit kunnen conclusies getrokken worden over de vraag hoe voorkomen kan worden 

dat de calamiteit zich in de toekomst opnieuw voordoet. Calamiteitenonderzoek draagt daardoor 

bij aan veiliger zorg. Hoe zorgorganisaties calamiteiten moeten onderzoeken staat in de Richtlijn 

calamiteitenrapportage. Deze is te vinden op www.igz.nl 
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Cliëntenraden

In veel organisaties is afgesproken dat de cliëntenraad geïnformeerd wordt over calamiteiten en 

ook de (geanonimiseerde versies) van rapporten van onderzoek naar calamiteiten ontvangt. 

Tip!
De zorgaanbieder is niet de enige die iets kan melden bij de IGZ, ook cliënten kunnen dat. 

Meldingen van cliënten lopen via het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit meldpunt geeft een melding 

door aan de IGZ als de indruk bestaat dat de melding voor de IGZ aanleiding kan zijn tot 

onderzoek. Dit is het geval als de IGZ meent dat de veiligheid van de zorg ernstig bedreigd wordt 

en als een zorgaanbieder zich niet houdt aan de verplichtingen uit de Wkkgz met betrekking tot 

klachten en geschillen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie hierover is te vinden op www.landelijkmeldpuntzorg.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.5 Kwaliteitsbeleid

Evenals de Kwaliteitswet zorginstellingen geeft de Wkkgz zorgaanbieders de opdracht om te 

zorgen van systematische bewaking, beheersing en verbetering van de zorg. Anders gezegd: 

zorgaanbieders moeten een kwaliteitsbeleid voeren. De kwaliteit van zorg moet onderzocht 

worden en waar nodig verbeterd. Besluiten over het kwaliteitssysteem vallen onder het 

verzwaarde adviesrecht van de cliëntenraad. 
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Zorgaanbieders moeten goede zorg leveren, dat houdt ook in: 
veilige zorg.

Veilige zorg vraagt om een zorgvuldige selectie van nieuwe medewerkers. In de langdurige zorg 

houdt dit in dat nieuwe medewerkers een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten kunnen 

overleggen. Dat geldt ook voor medewerkers die willen gaan werken in locaties waar cliënten 

verblijven die geestelijke gezondsheidszorg ontvangen. 

Uit incidenten in de zorg kan lering getrokken worden. Incidenten moeten daarom intern worden 

gemeld en onderzocht. Bovendien moet de cliënt bij wie het incident zich voordeed geïnformeerd 

worden. 

Om te voorkomen dat iemand die ontslagen wordt wegens disfunctioneren elders in de zorg weer aan 

de slag gaat moeten werkgevers dit ontslag melden bij de IGZ. De IGZ kan maatregelen nemen om te 

voorkomen dat iemand opnieuw slecht functioneert. 

De Wkkgz brengt niet alleen nieuwe dingen, een aantal onderwerpen uit de Kwaliteitswet 

zorginstellingen keert ongewijzigd terug in de Wkkgz. Dit geldt voor de geestelijke verzorging, het 

leefwensenonderzoek, de meldcode, de verplichting om calamiteiten te melden bij de IGZ en de 

verplichting om een kwaliteitsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. 
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Goede zorg, veilige zorg



BETER KLACHTRECHT

1. Inleiding

Eén van de doelen van de Wkkgz is verbetering van de manier waarop klachten 

worden behandeld. Het opvallendste verschil met de vorige wet is dat de Wkkgz niet 

meer voorschrijft dat klachten aan een klachtencommissie moeten kunnen worden 

voorgelegd. De achtergrond hiervan is dat klagers vaak niet tevreden waren over de 

procedure bij de klachtencommissie en de uitkomst daarvan. De procedures duurden 

te lang, ze waren te formeel en de uitkomst, het oordeel dat de klacht gegrond of 

ongegrond is, was niet bevredigend.

Dat moet anders. Zorgorganisaties kunnen volgens de Wkkgz beter zelf, zonder 

tussenkomst van een klachtencommissie, zorgen voor een oplossing van klachten. Het 

motto van klachtenbehandeling volgens de Wkkgz is dan ook: geen oordeel, maar een 

oplossing! 

Lukt het niet om een oplossing te vinden voor een klacht, dan kan de klacht worden 

voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie doet 

een bindende uitspraak, die bijvoorbeeld kan inhouden dat de zorgorganisatie schade moet 

vergoeden die de klager heeft geleden. 

Dit hoofdstuk schetst het nieuwe klachtrecht. Paragraaf 2 gaat over de 

klachtopvangfunctionaris. In paragraaf 3 komt de klachtenregeling aan de orde. Vervolgens 

behandelt paragraaf 4 de geschillencommissie. 

Zorgorganisaties hebben tot 1 januari 2017 de tijd om hun klachtenregeling aan te passen 

aan de Wkkgz en om zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Bij de besluitvorming 

over de klachtenregeling heeft de cliëntenraad een belangrijke rol, die komt aan de orde in 

hoofdstuk 5.
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2. Klachtopvang

De Wkkgz introduceert een nieuwe verplichting: in iedere zorgorganisatie moet iemand 

beschikbaar zijn die cliënten kan adviseren als zij ontevreden zijn over de zorg en hen kan helpen 

bij het vinden van een oplossing voor hun klacht. Deze werkzaamheden die erop gericht zijn 

klachten informeel op te lossen, worden klachtopvang genoemd. De functionaris die hiermee 

bezig is, wordt in de praktijk vaak klachtenfunctionaris genoemd, of klachtenbemiddelaar of 

cliëntenvertrouwenspersoon. In veel zorgorganisaties is zo’n functionaris al werkzaam. De 

Wkkgz stelt dat nu verplicht. Lukt het niet om een klacht informeel op te lossen, dan kan de 

klachtopvangfunctionaris de cliënt desgewenst helpen bij het indienen van een klacht.

Een klachtopvangfunctionaris moet zijn functie onafhankelijk kunnen uitvoeren. Als hij in dienst is 

van de zorgorganisatie moet gewaarborgd worden dat de werkgever hem niet benadeeld wegens 

de uitoefening van zijn functie. De werkgever moet hem bovendien de ruimte geven om zijn 

functie naar behoren uit te voeren. 

Tip!
De klachtopvangfunctionaris rapporteert over zijn werkzaamheden aan de raad van bestuur. In die 

rapportages kunnen ook aanbevelingen staan. Deze rapportages bevatten informatie die voor de 

cliëntenraad van belang kan zijn. De Wmcz geeft de cliëntenraad recht op alle informatie die de 

raad nodig heeft om zijn taak uit te kunnen voeren. Spreek daarom af dat de rapportages van de 

klachtopvangfunctionaris ook aan de cliëntenraad worden verstrekt. 

Ook kan de cliëntenraad de klachtopvangfunctionaris uitnodigen om regelmatig, bijvoorbeeld één of 

twee keer per jaar, zijn bevindingen te bespreken met de cliëntenraad.
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3.1 Ruimte voor maatwerk

De Wkkgz stelt drie globale eisen waaraan de klachtenprocedure moet voldoen:

• klachten moeten zorgvuldig onderzocht worden;

• de behandeling van een klacht moet gericht zijn op het bereiken van een voor de klager en de 

zorgaanbieder bevredigende oplossing;

• de klager moet op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de behandeling van de 

klacht. 

Door niet in detail te treden geeft de Wkkgz ruimte voor maatwerk. Per klacht kan beoordeeld worden 

hoe deze het beste opgelost kan worden. Soms zal het nodig zijn om onderzoek te doen naar wat 

er precies gebeurd is. In andere gevallen is duidelijk wat er gebeurd is maar zal de procedure zich 

toespitsen op de vraag of het anders gekund had en op de vraag hoe de klacht opgelost kan worden. 

3.2 Wie kan een klacht indienen?

Een klacht kan worden ingediend door de cliënt, door zijn vertegenwoordiger of door zijn 

nabestaanden. Een vertegenwoordiger kan namens de cliënt een klacht indienen. Wettelijke 

vertegenwoordigers zijn: de mentor, de curator, de ouders en de voogd. Heeft een cliënt geen wettelijk 

vertegenwoordiger dan kan iemand uit de familiekring de cliënt vertegenwoordigen. Ook iemand die 

daartoe schriftelijk gemachtigd is door de cliënt kan namens hem een klacht indienen.

Wie nabestaanden zijn en dus een klacht kunnen indienen over de behandeling van een overleden 

cliënt, is in de Wkkgz geregeld. Het gaat in hoofdzaak om: de echtgenoot, de ouders, de kinderen en de 

broers en zusters van de overleden cliënt. 

Let op!

De Wkkgz biedt niet alleen de mogelijkheid dat door of namens de cliënt een klacht wordt ingediend, 

ook iemand die meent dat hij ten onrechte niet als vertegenwoordiger van de cliënt wordt beschouwd, 

kan daarover een klacht indienen. Het gaat dan om situaties waarin verschil van mening bestaat over 

de wilsbekwaamheid van de cliënt. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de zorgverlener van mening is dat 

de cliënt zelf kan beslissen over zijn zorgplan maar dat de vertegenwoordiger van de cliënt vindt dat 

de cliënt niet in staat is daarover besluiten te nemen en het overleg over het zorgplan dus met hem 

gevoerd moet worden. Als dit meningsverschil niet in onderling overleg opgelost kan worden, kan de 

vertegenwoordiger hierover een klacht indienen. 
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3.3 Termijnen

Een belangrijke reden om het klachtrecht te herzien is dat de behandeling van klachten te 

lang duurde. De oude wet bevatte geen termijn waarbinnen een klacht beoordeeld moest zijn. 

De Wkkgz stelt wel een termijn: zes weken. Die termijn begint te lopen op het moment dat de 

klacht schriftelijk of per e-mail officieel is ingediend bij de raad van bestuur of de door de raad 

van bestuur aangewezen persoon of instantie die klachten beoordeelt. 

De termijn van zes weken kan eenmalig verlengd worden met maximaal vier weken als dit nodig is 

om de klacht zorgvuldig te onderzoeken. 

Lukt het ook na verlenging niet om een oordeel te geven over de klacht, dan hoeft de klager niet 

langer te wachten op het oordeel en kan hij de zaak voorleggen aan de geschillencommissie. 

Of hij hiermee tijdwinst boekt is echter de vraag. De geschillencommissie begint opnieuw en 

heeft daarvoor zes maanden de tijd. Naar verwachting zal de klager liever het oordeel van de 

zorgaanbieder afwachten, ook als dit niet binnen tien weken gegeven kan worden. 

De genoemde termijn geldt niet voor de werkzaamheden van de klachtopvangfunctionaris. Als 

de klager vindt dat werkzaamheden van de klachtopvangfunctionaris te veel tijd kosten staat het 

hem natuurlijk altijd vrij om officieel een klacht in te dienen en daarmee de termijn te laten starten. 

3.4 Resultaat klachtenprocedure 

De klachtenprocedure moet ertoe leiden dat duidelijk wordt wat de zorgaanbieder vindt van 

een klacht. Bovendien moet helder zijn of hij iets gaat doen om te voorkomen dat de klacht 

opnieuw ontstaat of om de klager tegemoet te komen. De Wkkgz bepaalt daarom dat de 

klachtenprocedure moet leiden tot een schriftelijke mededeling aan de klager, waarin de 

zorgaanbieder gemotiveerd aangeeft tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. 

Bovendien moet de zorgaanbieder aangeven of naar aanleiding van de klacht maatregelen 

worden genomen en zo ja, binnen welke termijn die zullen zijn gerealiseerd. Zo wordt duidelijk 

voor de klager wat hij heeft bereikt met zijn klacht. 

Vindt de klager dat de klachtenprocedure niet tot een oplossing van zijn klacht heeft geleid, dan 

kan hij zijn klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie doet binnen 

zes maanden een bindende uitspraak over de klacht. 
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3.5 Toch een klachtencommissie houden?

De Wkkgz gaat ervan uit dat klachten minstens zo goed zonder klachtencommissie kunnen worden 

behandeld als met. Maar de Wkkgz verbiedt zorgorganisaties niet om een klachtencommissie in stand te 

houden. De klachtencommissie kan dus desgewenst een plaats krijgen in de nieuwe klachtenregeling. 

 

Bij de beoordeling of het zinvol is dat de klachtencommissie haar taak behoudt, spelen verschillende 

factoren een rol, bijvoorbeeld:

• fungeerde de klachtencommissie tot nu toe goed?

• behandelt de klachtencommissie voldoende klachten om de benodigde kennis en expertise te 

ontwikkelen en op peil te houden?

• zijn de termijnen uit de Wkkgz (zie paragraaf 4.3) nog haalbaar als binnen die termijnen ook de 

klachtencommissie haar taak moet kunnen uitoefenen?

• is een procedure bij de klachtencommissie niet te belastend voor de klager en degene op wie de 

klacht betrekking heeft als daarna wellicht alsnog een procedure bij de geschillencommissie volgt? 

Of zou een procedure bij de klachtencommissie wellicht een procedure bij de geschillencommissie 

juist kunnen voorkomen?

• hebben cliënten voldoende vertrouwen in een klachtenprocedure zonder klachtencommissie?

Cliëntenraden

Zorgorganisaties en cliëntenraden kunnen hun eigen afweging maken en op basis daarvan besluiten om 

de klachtencommissie op te heffen of een plaats te geven in de nieuwe klachtenregeling. Cliëntenraden 

hebben verzwaard adviesrecht over de klachtenregeling.

3.6 De Bopz

Voor zorgorganisaties met afdelingen waar cliënten gedwongen opgenomen kunnen worden (afdelingen 

met een zogeheten Bopz-aanmerking) speelt een extra factor een rol in de discussie over de vraag of de 

klachtencommissie in stand moet blijven. De Bopz schrijft namelijk voor dat klachten over een aantal in 

de Bopz genoemde besluiten beoordeeld moeten worden door een klachtencommissie.

De taak van de klachtencommissie op basis van de Bopz is beperkt tot klachten over:

• het besluit om dwangbehandeling toe te passen;

• het oordeel dat de cliënt niet wilsbekwaam is;

• het besluit om dwang in noodsituaties toe te passen; 

• het besluit om het recht op bezoek, de bewegingsvrijheid of het gebruik van de telefoon te beperken;

• het besluit om het behandelplan niet uit te voeren. 
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In de praktijk worden alleen in de geestelijke gezondheidszorg met enige regelmaat klachten 

over deze besluiten ingediend. In de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg komt dit zelden 

voor. Een klachtencommissie alleen in stand houden voor de Bopz-klachten, heeft dus het 

risico dat de commissie zelden een klacht zal behandelen en daardoor niet de nodige kennis 

en expertise kan opbouwen. Bovendien zal er weinig animo zijn om in een commissie zitting te 

nemen die een slapend bestaan leidt. Daarom is het voor organisaties uit de ouderenzorg en 

gehandicaptenzorg die alleen een klachtencommissie willen houden voor de behandeling van 

Bopz-klachten een overweging waard om samen met andere organisaties een gezamenlijke 

Bopz-klachtencommissie in te stellen. De kans is dan groter dat de klachtencommissie voldoende 

klachten te behandelen krijgt. 

Een zorgorganisatie met afdelingen met een Bopz-aanmerking heeft dus drie opties: 

a. de klachtencommissie wordt opgeheven, de organisatie sluit zich aan bij een Bopz-

 klachtencommissie die in stand wordt gehouden samen met andere zorgorganisaties;

b.  de klachtencommissie blijft bestaan, maar haar taak wordt beperkt tot de behandeling van 

 Bopz-klachten;

c.  de klachtencommissie blijft in functie en behandelt zowel Bopz-klachten als andere klachten. 

Deze keuze zal in de klachtenregeling vastgelegd moeten worden en valt dus onder het 

verzwaarde adviesrecht van de cliëntenraad.

Let op!

Het is de bedoeling dat de Bopz wordt vervangen door twee nieuwe wetten: de Wet zorg en dwang 

en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De eerste wet is bedoeld voor de ouderenzorg 

en de gehandicaptenzorg, de tweede voor de geestelijke gezondheidszorg. Beide wetten 

voorzien, net als de Bopz, in behandeling van klachten over een beperkt aantal besluiten door 

een klachtencommissie. De klachtencommissie moet volgens de nieuwe wetten echter in stand 

worden gehouden door organisaties van zorgaanbieders en van cliënten. Een zorgorganisatie 

kan na inwerkingtreding van de nieuwe wetten dus geen eigen klachtencommissie houden voor 

klachten rond vrijheidsbeperkingen en onvrijwillige zorg. 

De Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg zijn overigens nog niet 

aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Zij zullen zeker nog gewijzigd worden. Of zij 

worden aangenomen en zo ja, wanneer zij in werking treden, is onbekend. 
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4.1 Geschillencommissies

Geschillencommissies zijn geen nieuw fenomeen in de zorgsector. We kennen er al vier: 

• de geschillencommissie Zorginstellingen (voor ziekenhuizen en gehandicaptenzorg); 

• de geschillencommissie Geestelijke gezondheidszorg;

• de geschillencommissie Verpleging, verzorging en thuiszorg;

• de geschillencommissie Zelfstandige klinieken. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie over deze geschillencommissies is te vinden op www.degeschillencommissie.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aansluiting bij een geschillencommissie was niet wettelijk verplicht. De Wkkgz brengt daar 

verandering in. Iedere zorgaanbieder moet zich bij een geschillencommissie aansluiten. Zo’n 

geschillencommissie wordt ingesteld door één of meer organisaties van zorgaanbieders en één 

of meer organisaties van cliënten. Bovendien moet een geschillencommissie erkend worden door 

de minister van VWS. Om voor erkenning in aanmerking te komen moet een geschillencommissie 

aan een aantal voorwaarden voldoen die een zorgvuldige behandeling van geschillen waarborgen. 

In de loop van 2016 zal duidelijk worden of de huidige geschillencommissies worden omgevormd 

tot geschillencommissies op basis van de Wkkgz of dat zij wellicht worden vervangen door 

nieuwe geschillencommissies. De organisaties van aanbieders en cliënten moeten hierover 

een beslissing nemen. Met ingang van 1 januari 2017 moet ieder zorgaanbieder bij een erkende 

geschillencommissie zijn aangesloten. 
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4.2 Wanneer naar de geschillencommissie?

Als een klacht niet naar tevredenheid van de klager is opgelost, is sprake van een geschil. Een 

geschil kan aan de geschillencommissie worden voorgelegd. De geschillencommissie doet binnen 

zes maanden uitspraak. Die uitspraak is bindend voor de zorgaanbieder en voor de cliënt. De 

uitspraak kan inhouden dat de zorgaanbieder schade moet vergoeden die de cliënt heeft geleden. 

De geschillencommissie kan claims tot maximaal € 25.000 behandelen, tenzij de organisaties die 

de geschillencommissie in stand houden hebben bepaald dat de geschillencommissie ook over 

hogere claims een uitspraak kan doen

Bovendien kan een beroep op de geschillencommissie worden gedaan als een klacht niet is 

behandeld overeenkomstig de Wkkgz, bijvoorbeeld omdat de klacht niet binnen de maximale 

termijn is beoordeeld. De geschillencommissie kan dan de klacht beoordelen zonder het oordeel 

in de klachtenprocedure af te wachten. 

Tot slot biedt de Wkkgz de mogelijkheid om een klacht rechtstreeks voor te leggen aan de 

geschillencommissie. Dit kan als van de klager in redelijkheid niet verlangd kan worden dat hij 

de klacht eerst bij de zorgaanbieder indient. Wanneer dat precies het geval is, zal moeten blijken. 

Gedacht kan worden aan situaties waarin de zorgverlener een solopraktijk uitoefent en dus 

klachten beoordeelt die op hemzelf betrekking hebben. Als de klager geen vertrouwen meer in zo’n 

zorgverlener heeft, is het voorstelbaar dat de klager zich rechtstreeks tot de geschillencommissie 

wendt. Normaal gesproken neemt de geschillencommissie echter pas een geschil in behandeling 

neemt nadat dit eerst volgens de klachtenregeling van de zorgaanbieder is beoordeeld. 
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De Wkkgz is op 1 januari 2016 in werking getreden. Zorgorganisaties hebben een jaar de tijd 

om hun klachtenregeling aan te passen, zodat deze voldoet aan de nieuwe wet. Tot die tijd blijft 

de oude klachtenregeling van kracht. 

Besluiten over de klachtenregeling vallen onder het verzwaarde adviesrecht van de cliëntenraad 

(art. 3, eerste lid, onderdeel k Wmcz). Dat houdt in dat de zorgaanbieder het advies van de 

cliëntenraad alleen naast zich neer kan leggen als hij zijn besluit voorlegt aan de commissie 

van vertrouwenslieden en deze heeft vastgesteld dat hij het besluit mag nemen, ondanks het 

negatieve advies van de cliëntenraad.

Ook de ondernemingsraad heeft een rol bij de besluitvorming over de klachtenregeling. De Wet 

op de ondernemingsraden geeft de ondernemingsraad een instemmingsrecht (art. 27, eerste lid, 

onderdeel j WOR).  

Tip!
In de loop van 2016 zullen verschillende brancheorganisaties en cliëntenorganisaties 

modelklachtenregelingen publiceren. LOC zal samen met ActiZ een modelklachtenregeling 

publiceren voor de ouderenzorg. Deze modelregeling kent een variant zonder klachtencommissie 

en een variant waarin de klachtencommissie haar taak behoudt. Met behulp van een 

modelregeling kunnen zorgorganisaties en cliëntenraden een klachtenregeling opstellen die 

voldoet aan de Wkkgz én waarin zij bovendien hun eigen keuzes kunnen vastleggen.
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Tip!
De Wmcz geeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht bij besluiten over ‘het aanwijzen van 

personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten’ (art. 1, eerste lid, 

onderdeel k Wmcz). Deze omschrijving heeft betrekking op de leden van de klachtencommissie. 

Als de klachtencommissie wordt opgeheven en een andere persoon namens de zorgaanbieder 

klachten zal behandelen, dan geldt het verzwaard adviesrecht bij de benoeming van deze persoon.

De klachtopvangfunctionaris valt niet onder deze bepaling uit de Wmcz. Hij kan benoemd worden 

zonder advies van de cliëntenraad, tenzij is afgesproken dat de cliëntenraad wel een rol heeft bij 

deze benoeming. De minister van VWS heeft aangegeven dat zij het van belang vindt dat zulke 

afspraken tot stand komen. Deze afspraken kunnen zowel betrekking hebben op de profielschets 

als op de benoeming van de functionaris. 

Is uw klachtenregeling Wkkgz-proof?
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Is de klachtenregeling aangepast aan de Wkkgz?    ja nee

Is een klachtopvangfunctionaris in functie?     ja nee

Is de zorgorganisatie aangesloten bij een erkende geschillencommissie?  ja nee
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De klachtenregeling moet worden aangepast. De 
klachtencommissie is niet meer verplicht, maar kan desgewenst 
wel in functie blijven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de behandeling van Bopz-klachten blijft een klachtencommissie verplicht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliënten met een klacht moeten een beroep kunnen doen op iemand die hen adviseert en helpt bij 

het zoeken naar een oplossing voor de klacht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële klachten moeten uiterlijk binnen 10 weken worden beoordeeld. Lukt dat niet dan kan de 

cliënt zijn klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wordt een klacht niet tijdig of niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de geschillencommissie 

een bindende uitspraak doen. De geschillencommissie kan schadevergoeding toekennen tot 

maximaal € 25.000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De nieuwe klachtenregeling moet in de loop van 2016 worden vastgesteld. De cliëntenraad heeft 

daarbij verzwaard adviesrecht. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 1 januari 2017 moet iedere zorgaanbieder bij een erkende geschillencommissie zijn 

aangesloten. 

BETER KLACHTRECHT
samengevat
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Ook op ons sociaal platform www.loc.nl

Kennis & publicaties

•	 www.loc.nl/kenniscentrum
•	 www.loc.nl/netwerken/publicaties-loc

Laatste LOC-nieuws & Digitale nieuwsbrief

•	 www.loc.nl/nieuws  |  www.loc.nl/agenda

Benut makkelijk ons netwerk

Stel je vragen aan ons netwerk. Doe een beroep op de kennis en kunde van vele mensen met 

ervaring of interesse in (mede)zeggenschap. Het platform wordt een paar honderd keer per dag 

bezocht. Ook LOC-professionals zijn er actief.

& doe ook mee

Praat mee

Maak een profiel

Bundel krachten

w w w. l o c . n l / l e d e n



LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. We willen dat elk 

mens een waardevol leven kan leiden. Ook als die zorg nodig heeft. We hebben 

dat verwoord in een visie: ‘waardevolle zorg’. Die vind je op www.loc.nl/over-loc, 

net als de mogelijkheden om je aan LOC te verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld 

lid, vriend, ambassadeur of vrijwilliger worden.

youtube   youtube.com/c/loczeggenschapzorg

facebook facebook.com/locziz

twitter   @loc_zeggenschap

 @locmarthijn

 @loc_jong

w w w. l o c . n l


