
 

 
Stichting NCZ,  Postbus 82,  6930 AB Westervoort,  31(0)651 222 505,  info@ncz.nl, www.ncz.nl,  KVK 09131729 

 

18 november 2013 
 
PERSBERICHT 

NCZ pleit voor verplichting  cliëntenraden in de curatieve zorg in wet Goed bestuur en intern toezicht. 

Naar aanleiding van de kamerbrief van Minister Edith Schippers en Staatssecretaris Martin Van Rijn 

over de conceptwet Goed bestuur in de Zorg (d.d. 19 september jl.) wil het Netwerk van Cliëntenraden 

in de Zorg (NCZ) graag de bezorgdheid uitspreken over ‘Medezeggenschap op maat.’ 

De vorm en inhoud van medezeggenschap door en voor cliënten in de curatieve zorg zou grotendeels ten 

nadele van de cliënt veranderen door de beoogde nieuwe wet. De bestuurder krijgt een wettelijke 

resultaatsnorm opgelegd waarbij het hem vrijstaat op welke wijze dit gebeurt. Dus wordt binnen de 

curatieve zorg vrijgelaten of medezeggenschap geregeld wordt via een cliëntenraad of een andere vorm 

van medezeggenschap. Een nadere kaderstelling voor invulling van bovengenoemde wettelijke 

resultaatsnorm is volgens NCZ noodzakelijk om te voorkomen dat er slechts minimaal invulling aan wordt 

gegeven en patiëntenvertegenwoordiging een zogenaamde ‘wassen neus’ wordt. Met het (bindend) 

adviesrecht is slechts beperkt af te dwingen en veel hangt af van de inhoudelijke relatie tussen de 

Cliëntenraad en de Raad van Bestuur.  Als er niets verandert aan de formele positie van cliëntenraden 

dan blijven zij afhankelijk van de bereidwilligheid van een bestuurder om de Cliëntenraad  naar waarde 

te schatten. Zowel de toegankelijkheid, aard en kwaliteit van de beschikbare zorg zijn aspecten die  

cliënten van ziekenhuizen zeer aangaan. De Cliëntenraad moet die aspecten kunnen verdedigen in het 

belang van deze cliënten. Dit is tevens in het belang van de ziekenhuizen, immers cliënten zijn klanten! 

Het verdedigen van  voornoemde toegankelijkheid, aard en kwaliteit van de beschikbare zorg door 

cliëntenraden van ziekenhuizen is volgens NCZ tevens van belang om als tegenwicht voor eisen van 

verzekeraars, banken en overheid te fungeren. De rol van verzekeraars is en wordt steeds dominanter. 

Dat geldt eveneens voor de betekenis van goede financiële resultaten. Het is zaak en taak van de 

clientenraad om ‘de menselijke maat in de zorg’ te laten prefereren. Alhoewel NCZ zich er van bewust is 

dat wetgeving en kaderstelling alleen niet voldoende zijn voor het goed functioneren van 

cliëntenvertegenwoordiging wil NCZ pleiten voor een verplichting voor cliëntenraden in de curatieve 

zorg met een sterke formele positie in de nieuwe wet Goed bestuur en intern toezicht. 

 NB: NCZ is een kennis en leernetwerk van- en voor lokale en centrale cliëntenraden en professionals 

in- en om de zorg. NCZ is een professionele, onafhankelijke organisatie die gekenmerkt wordt door een 

slagvaardige en oplossingsgerichte aanpak. Het principe van 'halen en brengen' wordt ten volle benut bij 

NCZ. Veel deskundigen zetten zich in voor NCZ waardoor kennis, ervaring en wetenschap binnen het 

netwerk voorhanden is.  

 
Nadere informatie:  
Marika Biacsics, voorzitter 
tel. 06 51222505                                                                                                            
e-mail : marika@ncz.nl 
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