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1. Inleiding

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in werking
getreden (Wkkgz)1. Aan het wetsvoorstel Wkkgz is voorafgegaan het wetsvoorstel Wet cli-
entenrechten zorg (Wcz), dat uiteindelijk, na forse kritiek, door de regering weer is inge-
trokken.
De Wkkgz behandelt nu ‘alleen’ de onderwerpen kwaliteit, klachtrecht en toezicht en
handhaving in de zorg en vervangt zowel de Kwaliteitswet zorginstellingen, een klein deel
van de Wet BIG (nl. voor zover het individuele beroepsbeoefenaren betreft) en de Wet
klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz), inclusief de op die wetten gebaseerde uitvoerings-
regelingen, zoals de Leidraad meldingen 2013. Al deze regelgeving is derhalve in 2016 ver-
vallen.
Voor de implementatie van het klacht- en claimrecht is een jaar uitgetrokken. Dat jaar lijkt
ook wel nodig, want er is sprake van forse veranderingen. De Wkcz blijft van toepassing
op klachten die vóór de inwerkingtreding van de nieuwe klachtenregeling op grond van de
Wkkgz zijn ingediend. Klachtenregelingen op grond van de Wkcz worden, totdat er een
nieuwe klachtenregeling is vastgesteld, geacht te zijn vastgesteld op grond van de nieuwe
wettelijke bepalingen. De mededeling die de zorgaanbieder op grond van artikel 2 lid 5 van
de WKCZ moet doen aan klager en aan de klachtencommissie een maand nadat hij het
oordeel van de klachtencommissie heeft ontvangen, wordt gelijkgesteld met het oordeel
van de zorgaanbieder op grond van artikel 17 lid 1 Wkkgz. Daarvan is dan ook beroep
mogelijk op de geschilleninstantie.2

Over de Wkkgz en haar voorganger, het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg, is al veel
geschreven. Verwezen zij naar de publicaties in dit tijdschrift3 en andere tijdschriften4,
zoals het Nederlands Juristenblad. In deze bijdrage zal onder andere worden ingegaan op de
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1 Stb. 2015, 407.
2 Zie art. 35 Wkkgz en par. VI.
3 W.R. Kastelein, ‘Klachten- en geschillenbehandeling in de Wcz: van de drup in de regen oftewel het kind en

het badwater’, TvGR 2010, p. 616-623; J. Legemaate, ‘Nieuwe wetgeving over het klachtrecht: winst of ver-
lies?’, TvGR 2013, p. 449-456; J. Legemaate, ‘De melding en afhandeling van calamiteiten’, TvGR 2015,
p. 120-131.

4 F.C.B. van Wijmen, H. Kerkkamp, ‘Nieuwe klachtopvang beter voor iedereen’, Medisch Contact 2014, nr. 25,
p. 1290-1292; J.C.J. Dute, L. van de Laar, ‘Komende klachtwet gezondheidszorg’, NJB 2014, afl. 2, p. 106-107;
A.C. Hendriks, H.C.B. van der Meer, D.Y.A. van Meersbergen, ‘Nieuwe Kwaliteits- en klachtenwet gezond-
heidszorg’, NJB 2016/71.
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wijzigingen, of beter geformuleerd interpretaties, die hebben plaatsgevonden bij de parle-
mentaire behandeling in de Eerste Kamer en de gevolgen die dit heeft of kan hebben voor
patiënten/cliënten en zorgaanbieders. Daarbij zullen de volgende onderwerpen worden
behandeld: de reikwijdte van de Wkkgz, de positie van de klachtenfunctionaris, de termijn
van klachtenbehandeling, de samenloop van klachten en claims, de openbaarheid, de sta-
tus van de uitspraken van de geschilleninstantie en de van toepassing zijnde termijnen.

2. Reikwijdte

De reikwijdte van de Wkkgz is ruimer dan die van de Kwaliteitswet zorginstellingen, de
Wkcz, de Wet BIG en het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg. Onder de Wkkgz vallen
alle zorgaanbieders, zowel instellingen als solistisch werkende zorgverleners, die zorg ver-
lenen als omschreven in de Zorgverzekeringswet en/of Wlz en solistisch werkende niet-
geregistreerde zorgverleners die andere zorg verlenen op het gebied van de individuele
gezondheidszorg. Grote groepen zorgaanbieders, die vielen buiten de werkingssfeer van
de Kwaliteitswet, de Wet BIG, de Wet klachtrecht cliëntenrechten zorgsector en het wets-
voorstel Wet cliëntenrechten zorg, vallen dus wel onder de Wkkgz. Dit kan gaan om solis-
tisch werkende zorgverleners zonder BIG-registratie, zoals sommige zzp’ers, en om aan-
bieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen, waarbij gedacht
wordt aan het spuiten van botox, laserbehandelingen, zzp’ers in de thuiszorg enz.
Niet onder de werkingssfeer van de Wkkgz vallen fitnesstrainers, predikanten, tatoeëerders
en pedicures, aldus de minister van VWS bij de toelichting in de Eerste Kamer.5

Bepalend is, aldus de minister, dat degene die zorg verleent op grond van de Wkkgz zich
op grond van artikel 12 Wkkgz moet inschrijven in een register van zorg en daarmee zou
de reikwijdte van de wet tevens afgebakend zijn.6 In dit register dient iedere zorgaanbieder
en individuele zorgverlener die beroepsmatig zorg verleent zich in te schrijven, maar dat
brengt ons in een cirkelredenering als het gaat om de reikwijdte van de Wkkgz.
Deze uitspraak van de minister betekent derhalve niet dat er geen discussie kan en zal zijn
over de precieze reikwijdte van de Wkkgz. De bedoeling is wel duidelijk, het criterium is
het verlenen van individuele gezondheidszorg, maar over de precieze reikwijdte is toch
wel discussie mogelijk. Doel is de bescherming van het publieke belang. Maar waar ligt de
grens? Is bijvoorbeeld therapie of geavanceerde training/massage aan (top)sporters door
een niet BIG-geregistreerd (alternatief) fysio- of manueel therapeut individuele gezond-
heidszorg of fitness/sporttraining? Dat is niet slechts een academische discussie, nu de wet
ook aan individuele zorgverleners vergaande eisen stelt wat betreft klachten- en geschillen-
behandeling en de Inspectie voor de Gezondheidszorg geacht wordt daarop toezicht te
houden en zo nodig op grond van artikel 29 Wkkgz bestuursdwang kan toepassen.

5 Zie behandeling Wkkgz in de Eerste Kamer d.d. 29 september 2015, p. 31 van 65.
6 Zie behandeling Wkkgz in de Eerste Kamer d.d. 29 september 2015, p. 56 van 65.
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3. Klachtenfunctionaris

De Wkkgz stelt in artikel 13 verplicht dat de zorgaanbieder in overeenstemming met een
representatief te achten organisatie van cliënten of de cliëntenraad een schriftelijke klach-
tenregeling treft voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem
betreffende klachten.7 De zorgaanbieder dient voorts een klachtenfunctionaris aan te wij-
zen die klager op diens verzoek gratis van advies kan dienen met betrekking tot de indie-
ning van een klacht en kan bijstaan bij het formuleren van de klacht en het doen onderzoe-
ken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Deze functionaris moet zijn
functie onafhankelijk kunnen uitvoeren.
In het Uitvoeringsbesluit Wkkgz8 is in artikel 7.1 geregeld dat de klachtenfunctionaris niet
betrokken mag zijn bij de aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft, zich bij het
verrichten van zijn werkzaamheden richt op het bereiken van een zo bevredigend moge-
lijke oplossing voor de klacht, zijn werkzaamheden kan verrichten naar eigen inzicht en
daarover geen verantwoording aan de zorgaanbieder hoeft af te leggen. Op zichzelf wordt
allerwegen positief gewaardeerd dat de klachtenfunctionaris nu, anders dan in de Wkcz,
een wettelijke basis heeft gekregen. Uit alle onderzoeken blijkt dat de bemiddelende rol
van de klachtenfunctionaris hoog gewaardeerd wordt9.
Bij de parlementaire behandeling zijn enkele vragen gesteld over de onafhankelijkheid van
de klachtenfunctionaris en de eventuele samenloop met al bestaande functionarissen,
zoals de op grond van de Wet Bopz verplichte patiëntenvertrouwenspersoon in de psychi-
atrische ziekenhuizen en de cliënten/familievertrouwenspersoon in de GGZ-instellingen
voor verpleging en verzorging en instellingen voor verstandelijk gehandicapten.10

Naar aanleiding van de vragen over dat laatste heeft de minister een- en andermaal geant-
woord dat met instemming van cliëntenorganisaties dan wel de cliëntenraad het mogelijk
is om de functie van klachtenfunctionaris te combineren met die van cliënten/patiënten/
familievertrouwenspersonen tot één persoon. Dat lijkt wel een praktische oplossing, maar
deze roept toch vragen op, omdat bijvoorbeeld een patiëntenvertrouwenspersoon expli-
ciet ten dienste van de cliënt staat en partijdig is. Een klachtenfunctionaris wordt geacht de
belangen van zowel de cliënt als de zorgverlener te behartigen, zoals de minister
opmerkt.11 Het is dus de vraag of het wel mogelijk c.q. wenselijk is deze functies te combi-
neren. Tot op heden hebben de hierboven genoemde instellingen vaak een vertrouwens-
persoon, maar geen aparte klachtenfunctionaris, en daarnaast) een klachtencommissie.
Die laatste is echter niet meer verplicht. Dat er geen verplichting, en gezien de korte beslis-
termijn wellicht zelfs nauwelijks een mogelijkheid is om een klachtencommissie te hand-
haven, roept in de gedwongen zorg vragen op, nu de klachtencommissie ex artikel 41 Wet
Bopz gehandhaafd blijft.

7 Klacht wordt overigens niet gedefinieerd, anders dan een gedraging jegens een cliënt in het kader van de
zorgverlening, zie art. 14 lid 1 Wkkgz.

8 Uitvoeringsbesluit Wkkgz, 13 november 2015, Stb. 2015, 447.
9 E.M. Sluijs, R.D. Friele, J.E. Hanssen, WKCZ klachtbehandeling in ziekenhuizen. Verwachtingen en ervaringen van cliën-

ten, Den Haag: ZonMw, juni 2004, reeks evaluatie regelgeving: deel 16.
10 Zie behandeling Wkkgz in de Eerste Kamer d.d. 29 september 2015, p. 34 van 65.
11 Zie nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken I 2014/15, 32402, O, p. 12 en 13.
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Als de zorgaanbieder daar zelf voor kiest en/of als de cliëntenraad niet instemt, zullen de
psychiatrische ziekenhuizen in ieder geval twee functionarissen in huis hebben die klach-
ten bemiddelen, nl. de patiëntenvertrouwenspersoon ten dienste van de patiënt en de
klachtenfunctionaris voor de onafhankelijke bemiddeling van klachten. Onduidelijk is hoe
deze dan geacht worden hun werkzaamheden af te stemmen. Dit lijkt een onwenselijke
situatie die helaas onvoldoende aandacht heeft gekregen bij de parlementaire behandeling.

4. Klachtbehandeling – het oordeel van de zorgaanbieder

De Wkkgz bepaalt dat de klager binnen zes weken na indiening van de klacht een schrifte-
lijke mededeling van de zorgaanbieder dient te ontvangen, waarin met redenen omkleed is
aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen
de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke
termijn maatregelen, waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd. Deze termijn mag met
ten hoogste vier weken worden verlengd indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van
een klacht daartoe naar het oordeel van een zorgaanbieder noodzaakt. Er is geen verplich-
ting om klachten door een klachtencommissie te laten behandelen, zoals de Wkcz
bepaalde.
Op deze termijnen is veel kritiek gekomen. Tien weken is soms erg kort om tot een
behoorlijke klachtafhandeling te komen. Hoewel het laten behandelen van klachten door
een klachtencommissie formeel nog steeds mogelijk is, leiden de wettelijke maximale ter-
mijnen er de facto toe dat het handhaven van de klachtencommissie die na de bemiddeling
van de klachtenfunctionaris de regels van hoor en wederhoor toepast, een mondelinge
hoorzitting houdt en daarna uitspraak doet, waarna de zorgaanbieder nog tot een oordeel
moet komen, niet haalbaar is. Een klachtencommissie heeft bij een zorgvuldige toepassing
van fundamentele regels van goede procesorde toch ten minste drie tot vier maanden
nodig en soms nog langer.
Door de minister is ingezet op dejuridisering en in feite stilzwijgend op het opheffen van
de klachtencommissies. Niet de procedure maar de relatie tussen cliënt en zorgverlener/
aanbieder moet centraal staan, aldus de minister.12

De minister heeft de kritiek op de strikte termijnen op alle mogelijke manieren getracht te
pareren, mede omdat het ernaar uitzag dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel wellicht op
dit punt zou laten stranden. In de toelichting van de minister in de Eerste Kamer op dit
artikel zijn de termijnen van zes en vier weken meer en meer afgezwakt. In eerste instantie
zei de minister nog dat uitstel van de tienwekentermijn alleen in overleg met de cliënt zou
kunnen en dat het dus de gezamenlijke conclusie van zorgaanbieder en cliënt zou moeten
zijn dat er nog extra tijd voor nader onderzoek nodig is. Later is dat verder afgezwakt.
Uiteindelijk heeft de minister gezegd dat het er vooral op neer zou komen dat er binnen
zes weken een reactie van de zorgaanbieder moet zijn in die zin dat hij ermee aan de slag is
gegaan. Als de klachtbehandeling na tien weken niet afgerond is, terwijl daarvoor goede
redenen zijn (bijvoorbeeld als er een deskundige gevraagd wordt of is om nog onderzoek
te doen13) kan de klager dan wel naar de geschilleninstantie, maar deze zal de klager dan

12 Nadere memorie van antwoord, Kamerstukken I 2014/15, 32402, M, p. 13.
13 Zie behandeling Wkkgz in de Eerste Kamer d.d. 29 september 2015, p. 55 van 65.
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zeggen dat hij toch op het oordeel van de zorgaanbieder moet wachten, omdat het in die
gevallen niet redelijk is om de zorgaanbieder aan die termijn te houden.14

Een oplossing voor de termijnen zou volgens de minister ook kunnen zijn dat volstaan kan
worden met een voorlopig oordeel binnen de termijn van tien weken, waarna dan dus nog
een meer definitief oordeel zou komen.15 Op de kritiek van met name de Eerste Kamer,
maar ook in de literatuur16, dat de tienwekentermijn sowieso te kort was en bijvoorbeeld
niet overeenkomt met de driemaandentermijn die in de zogenoemde GOMA-code voor
medische aansprakelijkheid wordt gehanteerd, heeft de minister eigenlijk niet echt gerea-
geerd, behalve dat zij heeft vastgehouden aan de formele wettekst en vervolgens naar aller-
lei manieren heeft gezocht om de critici de mond te snoeren. Dat is in de Eerste Kamer uit-
eindelijk gelukt, maar de wijze waarop doet de vraag rijzen wat de status van deze uitlatin-
gen van de minister is. De wettekst is immers ongewijzigd gebleven. Hoe de IGZ en de
geschilleninstantie dit gaan interpreteren, is afwachten. Zorgaanbieders doen er verstandig
aan om in de schriftelijke regeling die zij gaan treffen de uitlatingen van de minister te ver-
werken, zodat op grond van die regeling in ieder geval duidelijk is dat bij complexe klach-
ten van de termijn kan worden afgeweken.
Een ander onopgelost probleem is dat solistisch werkzame zorgaanbieders persoonlijk een
oordeel moeten geven over tegen hen persoonlijk gerichte klachten. Ook hierover is tij-
dens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer uitvoerig gediscussieerd, zonder dat
dat tot een duidelijke oplossing heeft geleid.17 De minister zegt hierover in de nadere
memorie van antwoord het volgende:

‘Als hij [de solistisch werkzame zorgverlener: wk] de laagdrempelige aanpak van klachten
goed aanpakt kan de zorgaanbieder het overgrote deel van de eventuele klachten
afronden met het oordeel dat in een gesprek tussen cliënt en zorgverlener een aantal te
benoemen punten zijn besproken en dat daarmee naar tevredenheid van de cliënt en
zorgverlener de klacht is afgehandeld. Ook wanneer er een meningsverschil blijft
bestaan hoeven zorgaanbieders niet te krampachtig te doen over het geven van een
oordeel over een klacht, maar kunnen volstaan met de constatering van het menings-
verschil.’18

De minister rondt dit punt in de Handelingen af met de constatering dat, als patiënt en de
solistisch werkzame huisarts er niet uitkomen, de patiënt naar een andere huisarts, naar de
rechter of naar de geschilleninstantie kan gaan.19

Hiermee is de eis dat gekomen moet worden tot een oordeel vergaand uitgekleed. Het vol-
staan met de constatering dat er een (onopgelost) meningsverschil is, kan toch moeilijk een
oordeel genoemd worden en evenmin is dan sprake van beslissingen die de zorgaanbieder
over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatrege-
len, waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

14 Zie behandeling Wkkgz in de Eerste Kamer d.d. 29 september 2015, p. 44 van 65.
15 Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken I 2014/15, 32402, O, p. 8.
16 Zie Legemaate t.a.p. TvGR 2013, p. 452.
17 Zie behandeling Wkkgz in de Eerste Kamer d.d. 29 september 2015, p. 49 van 65.
18 Nadere memorie van antwoord, Kamerstukken I 2014/15, 32402, M, p. 13-14.
19 Zie behandeling Wkkgz in de Eerste Kamer d.d. 29 september 2015, p. 48 en 49 van 65.
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De conclusie moet luiden dat aan het oordeel van de zorgaanbieder geen hoge eisen
gesteld worden, maar dat eigenlijk iedere afrondende constatering een oordeel in de zin
van de Wkkgz kan zijn, althans volgens de minister bij de behandeling in de Eerste Kamer.

5. Samenloop van klachten en claims

Nieuw in vergelijking met de Wkcz is dat de zorgaanbieder de wettelijke verplichting heeft
niet alleen klachten maar ook claims te behandelen en daarover een oordeel te geven bin-
nen de reeds genoemde termijn van zes plus vier weken. In de nota naar aanleiding van het
verslag heeft de minister gesteld dat het zorgaanbieders vrijstaat om voor klachten en
claims verschillende procedures vast te leggen, namelijk één voor klachten die over de
inhoud van de zorg of de bejegening gaan en één voor klachten die (ook) over claims gaan,
zowel bij de interne klachtenafhandeling als bij de geschillenbehandeling bij de geschille-
ninstantie. De zorgaanbieder moet in de interne klachtenprocedure echter beide soorten
klachten/claims behandelen. De zorgaanbieder mag in zijn klachtenregeling het behande-
len van claims niet uitsluiten. Ook de geschilleninstantie moet op grond van de Wkkgz
bevoegd zijn om beide soorten klachten te behandelen.20 Voor de geschilleninstantie geldt
een competentiegrens van € 25.000. Deze competentiegrens is niet terug te vinden bij de
verplichting van de zorgaanbieder om claims te behandelen. Dit zou betekenen dat een
zorgaanbieder verplicht is om alle claims, ongeacht de hoogte, in behandeling te nemen en
binnen de termijn van zes plus vier weken daarover een oordeel te geven. Vreemd genoeg
heeft het ontbreken van een grens van de hoogte van de geclaimde schade in relatie tot de
termijn voor claimbehandeling door de zorgaanbieder niet tot discussie geleid.
Wel zijn aan de orde geweest de vele bezwaren die zijn geuit, onder andere door de Lande-
lijke Huisartsenvereniging, over het feit dat een solistisch werkzame zorgaanbieder in feite
over zichzelf moet oordelen bij de klachtenafhandeling en derhalve ook over claims.
Ondanks vele vragen daarover is dit punt niet echt opgelost, behalve dan dat de minister
heeft gesteld dat eerstelijnsbelangenorganisaties er bijvoorbeeld voor zouden kunnen kie-
zen de door hen voorgestelde beslissende klachtencommissie te laten voldoen aan de eisen
voor een geschilleninstantie op grond van de Wkkgz. Op grond van de uitspraak van die
geschilleninstantie over een inhoudelijke klacht zou dan eventueel een andere geschille-
ninstantie, of een andere kamer van dezelfde geschilleninstantie, die uitspraak doet over de
inhoudelijke klachten, een uitspraak kunnen doen over een financiële claim.
De zorgaanbieder mag voor schadeclaims dus – binnen de kaders van de Wkkgz – eventu-
eel wel een afwijkende procedure voorstellen. Dat lijkt nodig ook, al was het maar omdat
de aansprakelijkheidsverzekeraars van de zorgaanbieder in het algemeen toch een stand-
punt over de claim zullen moeten innemen, tenzij de afspraak is gemaakt dat de zorgaan-
bieder claims (beneden een bepaald bedrag) zelfstandig afhandelt, bijvoorbeeld beneden de
grens van het eigen risico. Gezien de grens van de claims waarbij de klager naar de geschil-
leninstantie kan gaan, zal dat, naar mag worden aangenomen, zeker niet voor alle claims
gelden.
Het door de wetgever gegeven tijdpad zal, ook in het geval dat de aansprakelijkheidsverze-
keraar de claim in eerste instantie beoordeelt, een probleem zijn. Allereerst moet de zorg-

20 Zie nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken I 2014/15, 32402, O, p. 3.
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aanbieder de claim doorzenden naar zijn verzekeraar. Vervolgens moet er in dat geval
door de patiënt een machtiging worden getekend (waarover partijen nogal eens van
mening verschillen), de schade moet worden geïnventariseerd, de aansprakelijkheid beoor-
deeld (is er toerekenbaar tekortgeschoten, is er schade en is er een causaal verband?), het
dossier bestudeerd, een afhandelingsvoorstel gedaan en de zorgaanbieder moet een oor-
deel geven en dit alles binnen tien weken. De praktijk leert dat de GOMA21-termijn van
drie maanden vaak al geen haalbare kaart is. Die termijn gaat dan nog alleen maar over het
innemen van een (eerste) standpunt over de aansprakelijkheid door de verzekeraar.
Aanbeveling 15 van de GOMA-code bepaalt hierover het volgende:

‘Aanbeveling 15: Sneller standpunt innemen
De aansprakelijkheidsverzekeraar neemt in beginsel binnen drie maanden nadat hij de
aansprakelijkstelling heeft ontvangen een onderbouwd standpunt in over de aanspra-
kelijkheid. Mocht deze termijn niet haalbaar blijken, dan meldt hij dit onder opgave
van redenen en geeft hij aan wanneer de patiënt alsnog een reactie kan verwachten.’

Legemaate stelde in 2013 voor om de termijn in de Wkkgz ten minste gelijk te laten lopen
met de GOMA-termijnen.22 De minister heeft dat om onduidelijke reden niet gehonoreerd.
Aan de kant van de aansprakelijkheidsverzekeraars is het tot nu toe opvallend stil geble-
ven. Zou men zich de consequenties wel realiseren?
Voorts is wat betreft de klachtenregeling nog een interessant punt dat een zorgaanbieder in
de klachtenregeling moet waarborgen dat er een gecombineerde behandeling van klachten
plaatsvindt indien een klacht betrekking heeft op zorg die wordt verleend in samenhang
met zorg die een andere zorgaanbieder verleent en de klager heeft doen weten dat hij ook
bij de andere zorgaanbieder een klacht heeft ingediend. Hoe hieraan in de praktijk invul-
ling moet worden gegeven, is niet nader geregeld. In de toelichting op dit deel van het Uit-
voeringsbesluit Wkkgz staat dat als iemand van verschillende zorgaanbieders zorg ont-
vangt en er fouten worden gemaakt het niet de bedoeling is dat de cliënt allerlei verschil-
lende klachtenprocedures moet doorgronden. Om de uniformiteit van klachtenprocedu-
res bij zorgaanbieders te bevorderen zouden bij algemene maatregel van bestuur criteria
moeten worden geformuleerd, aldus het door de Tweede Kamer ingediende amendement.
Van die criteria is echter afgezien, omdat dit volgens de minister zorgaanbieders nodeloos
zou beperken in het zoeken naar een bij de situatie passende en effectieve aanpak. De con-
sequentie is dat ten aanzien van dit punt verder niets geregeld is en dat het er waarschijnlijk
op neer zal komen dat er in een dergelijk geval een ad-hocoplossing moet komen.

6. Geschilleninstantie

De zorgaanbieder moet op grond van de Wkkgz aangesloten zijn bij een geschilleninstantie
die erkend wordt door de minister. Deze heeft tot taak geschillen te beslechten bij wege
van bindend advies, alsmede een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder

21 Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA), Den Haag: de Let-
selschade Raad 2012.

22 J. Legemaate, ‘Nieuwe wetgeving over het klachtrecht: winst of verlies?’, TvGR 2013, p. 454.
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geval € 25.000. Het staat de zorgaanbieder ook vrij om in overleg met representatieve pati-
enten- en cliëntenorganisaties claims tot een hoger bedrag onder de bevoegdheid van deze
geschilleninstantie te brengen dan de in het wetsvoorstel vastgestelde competentiegrens
van € 25.000.
De geschilleninstantie fungeert als hogerberoepsinstantie als de cliënt niet tevreden is met
het oordeel van de zorgaanbieder over een klacht, zij moet uiterlijk binnen zes maanden
ná voorlegging van het geschil uitspraak doen. Die uitspraken zijn openbaar, maar wel in
zodanige vorm dat deze niet tot personen herleidbaar zijn. Dit geldt volgens de toezeggin-
gen van de minister in de Eerste Kamer ook voor solisten.23 Een zorgaanbieder zijnde niet-
solist wordt in de beslissing wel met naam en toenaam genoemd. Naast in beroep gaan kan
een klager zich ook rechtstreeks naar de geschilleninstantie wenden, als van hem in rede-
lijkheid niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden zijn klacht
over een hem betreffende gedraging van de zorgaanbieder in het kader van de zorgverle-
ning bij de zorgaanbieder indient. Als voorbeeld is hier bij de parlementaire behandeling
genoemd seksueel misbruik van de patiënt/cliënt door de zorgverlener.
Naast een cliënt, een nabestaande van een overleden cliënt, een vertegenwoordiger van een
cliënt, of een persoon die ten onrechte door de zorgaanbieder niet als vertegenwoordiger is
beschouwd, kan ook een vereniging of een stichting die volgens haar statuten een in het
geding zijnd belang behartigt zich tot een geschilleninstantie wenden met een geschil.
Deze laatste mogelijkheid wordt ook wel de collectieve actie genoemd, vgl. artikel 3:305a
BW. Een schadevorderingsmogelijkheid is er echter niet bij de collectieve actie, wel kan een
verbod of een verklaring voor recht worden gevraagd.24

De minister erkent een geschilleninstantie indien deze voldoet aan de wettelijke vereisten
en aan de eisen zoals neergelegd in de Uitvoeringsregeling Wkkgz,25 hetgeen moet blijken
uit het (openbare) reglement. De geschilleninstantie moet worden ingesteld door represen-
tatieve organisaties van cliënten en zorgaanbieders.
Het reglement moet in ieder geval regels bevatten over de wijze waarop een geschil aan-
hangig kan worden gemaakt, de termijn waarbinnen dit kan plaatsvinden en het bedrag
dat daarbij dient te worden voldaan; de wijze waarop de wederpartij op de hoogte wordt
gesteld van het aanhangig maken van het geschil en van de behandeling daarvan; de moge-
lijkheid voor alle betrokken partijen op voet van gelijkheid hun standpunt mondeling,
elektronisch of schriftelijk, desgewenst met bijstand van derden, kenbaar te maken en ken-
nis te nemen van alle standpunten en alle feiten die door de andere partij naar voren zijn
gebracht en eventueel van de verklaringen van getuigen en deskundigen; de mogelijkheid
om een deskundige een advies te laten uitbrengen; de mogelijkheid om getuigen en des-
kundigen te horen; de wijze waarop de besluitvorming in de geschilleninstantie plaats-
vindt; de mogelijkheid om partijen in de kosten van de behandeling van een geschil te ver-
oordelen en de vaststelling van een hierbij geldend maximumbedrag en de vorm, inhoud
en bekendmaking van de uitspraak en de termijn waarbinnen deze wordt gedaan. De uit-
spraak moet met redenen zijn omkleed, zijn ondertekend, schriftelijk aan partijen worden

23 Zie nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken I 2014/15, 32402, O, p. 8 en p. 45 van 65 van de behan-
deling in de Eerste Kamer.

24 Zie nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken I 2014/15, 32402, O, p. 3.
25 Zie www. rijksoverheid. nl/ documenten/ regelingen/ 2015/ 12/ 08/ uitvoeringsregeling -wkkgz.
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medegedeeld, alsmede elektronisch openbaar worden gemaakt op zodanige wijze dat deze
niet tot de persoon herleidbaar is.
Het reglement waarborgt dat de geschilleninstantie bij de behandeling van een geschil
bestaat uit één lid, dan wel uit een oneven aantal leden. De voorzitter dient de hoedanig-
heid van meester in de rechten te bezitten. Met deze uitvoeringsregeling komt de minister
deels tegemoet aan de kritiek op de geschillenregeling in de Wkkgz als zou deze in strijd
met het EVRM zijn.26 Dat geldt echter niet voor de met het EVRM samenhangende eis van
onafhankelijke, onpartijdige en openbare rechtspraak. Dit zou dus een pijnpunt kunnen
blijven.
Anders dan bij de voorstellen tot klachtenbehandeling heeft de geschillenregeling in de
Wkkgz vanaf het begin af aan op de sympathie van vrijwel iedereen kunnen bogen omdat
allerwegen erkend wordt dat de patiënt/cliënt op dit moment te veel hindernissen moet
overwinnen om zijn claim gerealiseerd te krijgen. Of deze sympathie zal continueren, zal
vooral afhangen van de vraag of cliënten inderdaad laagdrempelig van deze mogelijkheid
gebruik zullen maken en van de kwaliteit van de uitspraken van de geschillencommissie.
De concrete invulling door het veld zal dus van groot belang zijn.

7. Conclusie

De uitbreiding van de reikwijdte van de Wkkgz valt positief te waarderen, ongeacht het feit
dat over de precieze afbakening discussie mogelijk is. De verplichting tot het aanstellen
van een onafhankelijke klachtenfunctionaris is een goede zaak, evenals het streven naar
dejuridisering.
Het is jammer dat de minister niet heeft willen luisteren naar de kritiek op het in feite ten
grave dragen van de klachtencommissies en de onwerkbare termijnen die in het wetsvoor-
stel zijn opgenomen bij de klachten- en geschillenafhandeling, al dan niet gecombineerd
met een schadeclaim. De afhandeling en beoordeling van (substantiële) schadeclaims door
de zorgaanbieder is daarbij onderbelicht gebleven, waarbij ten onrechte geen rekening is
gehouden met de GOMA-code, die immers door het hele veld, inclusief patiëntenorganisa-
ties, onderschreven is. Een lichte mate van burgerlijke ongehoorzaamheid lijkt onont-
koombaar bij het implementeren van dit deel van de wetgeving. De parlementaire geschie-
denis kan daarbij behulpzaam zijn.
Eveneens ten onrechte is weinig aandacht besteed aan het feit dat solistisch werkzame
zorgaanbieders in feite over zichzelf moeten oordelen. Het standpunt van de minister,
zoals zij dat verdedigd heeft in de Eerste Kamer, dat er uiteindelijk op neerkomt dat bij het
uitblijven van een oplossing dan volstaan kan worden met de constatering dat er een
(onopgelost) meningsverschil blijft, staat op gespannen voet met de wettekst. Dit roept de
vraag op hoe de geschillencommissie daar dan over moet oordelen in haar bindend advies.
Voor de samenloop van klachten en claims is in het wetsvoorstel jammer genoeg weinig
aandacht. Daar staat tegenover dat de minister tijdens de parlementaire behandeling alle
mogelijkheden heeft gegeven om klachten en claims apart te behandelen, zowel op het
niveau van de zorgaanbieder als op het niveau van de geschilleninstantie.

26 J.C.J. Dute, L. van de Laar, ‘Komende klachtwet gezondheidszorg’, NJB 2014, afl. 2, p. 106-107.
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De regeling van de geschillencommissies moet overigens nog uitkristalliseren, waarbij de
uitgangspunten van het EVRM aandacht verdienen.
Het is positief te waarderen dat de Wkkgz met ingang van 1 januari jl. in werking is getre-
den. Een periode van discussie is daarmee afgesloten. Het is goed dat het veld nog een klein
jaar heeft om de klachten- en geschillenregeling vorm te geven, want er valt veel te regelen,
zeker voor die zorgaanbieders die niet onder de Wkcz vielen, maar wel onder de Wkkgz
vallen.
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