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Civiel recht, bestuursrecht en tuchtrecht

Wkkgz en de zorgen over de  
klachtbehandeling

Wkkgz: nog meer veranderingen



In de vijf jaar lange behandeling van de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg 
(Wkkgz) hebben verschillende organisaties in 
de zorg hun bedenkingen geuit. Hoewel er is 
geluisterd naar hun bezwaren, hebben die 
organisaties nog steeds grote zorgen over 
bijvoorbeeld de klachtbehandeling. 

Belangrijkste wijzigingen
Volgens de Wkkgz is elke zorgaanbieder - dus niet 
alleen instellingen, maar ook solistisch werkende zorg-
aanbieders - verplicht om over een klachtenregeling en 
een klachtenfunctionaris te beschikken en zich aan te 
sluiten bij een geschilleninstantie. De geschillen-
instantie is bevoegd om over klachten een uitspraak te 
doen in een bindend advies en een schadevergoeding 
toe te kennen tot 25.000 euro. 

Laagdrempelig en dicht bij de zorg
In de Wkkgz vervalt de verplichting om cliënten naar 
een klachtencommissie te verwijzen. Er is gekozen voor 
een, naar men meent, meer effectieve en laagdrempe-
lige regeling, dicht bij de zorg waar een klacht over 
gaat. De zorgaanbieder dient namelijk iemand aan te 
wijzen die hem op verzoek van een cliënt adviseert, die 
hem bijstaat in het formuleren van klachten en die 
naar mogelijkheden zoekt om tot een oplossing te 
komen. Instellingen kunnen misschien wel een oplos-
sing vinden, maar voor een solistisch werkende zorg-
aanbieder is deze eis heel belastend.

Vrees voor ‘doorprocederen’
De zorgaanbieder moet binnen zes weken na het 
indienen van een klacht schriftelijk en gemotiveerd 
laten weten tot welk oordeel het onderzoek van de 
klacht heeft geleid, welke beslissingen over en naar 
aanleiding van de klacht zijn genomen en binnen welke 
termijn eventuele maatregelen gerealiseerd zijn. Het 
doel om klachten dicht bij de bron op te lossen is uiter-
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aard toe te juichen. Maar met het verdwijnen van de 
klachtencommissie vrezen verschillende organisaties in 
de zorg voor het vaker ‘doorprocederen’ bij de juist 
verder van de zorg verwijderde geschilleninstantie.

Geschilleninstantie en claimcultuur
De zorgaanbieder is verplicht om zich aan te sluiten bij 
een erkende geschilleninstantie die haar werkzaam-
heden uitvoert op basis van een schriftelijke regeling. 
Nieuw is dat ook een schadevergoeding kan worden 
toegekend. Klachten en schadeclaims vragen echter elk 
een andere juridische benadering. Bovendien doet 
vermenging afbreuk aan het kwaliteitsaspect van de 
klachtbehandeling. Een cliënt zal sneller zal overgaan 
tot het vorderen van een schadevergoeding, ‘omdat 
het nu eenmaal kan’.

Juridisering
Ten slotte zal de aansprakelijkheidsverzekeraar van de 
zorgaanbieder bij het indienen van een claim bij de 
geschillencommissie een rol gaan spelen. Het is immers 
in het belang van deze verzekeraar om bij een vorde-
ring tot schadevergoeding voor de zorgaanbieder 
verweer te voeren. 

Koninklijk Besluit
De wet treedt in werking als er een Koninklijk Besluit 
over is genomen. Zorgaanbieders krijgen dan een jaar 
de tijd om hun klachtenregeling aan te passen. Het 
Team Zorgsector van DAS is graag bereid om u te 
adviseren.

mr. Jacqueline Brouwer
senior jurist Team Zorgsector DAS

‘Nieuw is dat ook een 
schadevergoeding kan 
worden toegekend’



Wkkgz: nog meer veranderingen
De wijzigingen in het klachtrecht die op de 
pagina hiernaast worden behandeld, zijn 
wellicht de meest opvallende. Maar de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg 
(Wkkgz) bevat nóg meer wijzigingen voor een 
zorgaanbieder, waarvan sommige behoorlijk 
ingrijpend zijn.

Wat geldt voor wie?
Onder de Wkkgz vallen niet alleen de klassieke zorgver-
leners, zoals zorginstellingen en huisartsen, maar ook 
andere zorgaanbieders, zoals aanbieders van cosmeti-
sche behandelingen, vrouwenopvang of alternatieve 
zorg. De wet is daarom op een grote groep beroeps-
beoefenaren van toepassing. Zorg die wordt verleend 
onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
valt er vooralsnog buiten. Een zorgaanbieder dient op 
grond van de Wkkgz goede zorg aan te bieden, die in 
ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntge-
richt is. Ook moet de zorg tijdig worden verleend en zijn 
afgestemd op de reële behoefte van de cliënt.

Informatieplicht
De Wkkgz verplicht de zorgaanbieder om, op verzoek 
van een cliënt, informatie te geven over de tarieven, de 
kwaliteit van de zorg en de ervaringen van cliënten met 
de aangeboden zorg. Op die manier kan een cliënt een 
weloverwogen keuze maken tussen verschillende zorg-
aanbieders. Ook moet een zorgaanbieder een cliënt 
informeren over wachttijden en over de al dan niet 
wetenschappelijk bewezen werkzaamheid van de zorg.

Nieuw: vergewisplicht
Een andere opvallende wijziging is de nieuwe verplich-
ting voor een zorgaanbieder om te controleren of de 
zorgverleners die voor hem werken daarvoor de 
geschiktheid bezitten en of de wijze waarop zij in het 
verleden hebben gefunctioneerd daarbij niet in de weg 
staat. In dat kader dient bijvoorbeeld het BIG-register 
te worden geraadpleegd. 

Verklaring Omtrent Gedrag
Een zorgaanbieder kan zelfs worden verplicht om over 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van haar mede-
werkers te beschikken. Het is nog niet duidelijk welke 
medewerkers precies over een VOG moeten 
beschikken, in welke gevallen dat ook van een solistisch 
werkende zorgverlener wordt verlangd en welke eisen 
aan de VOG worden gesteld. De discussie hierover is 
nog gaande. De uitkomst zal uiteindelijk in nadere 
regelgeving worden vastgelegd. 

Meldplicht 
Ook moet de zorgaanbieder direct melding doen aan 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg in geval van 
opzegging, ontbinding of niet-voortzetting van een 
(arbeids)overeenkomst met een zorgverlener wegens 
ernstig tekortschieten in zijn functioneren. 

Uitwerking in uitvoeringsbesluit 
In een uitvoeringsbesluit zal een en ander nader 
worden uitgewerkt. In ieder geval is wel duidelijk dat de 
Wkkgz tot ingrijpende wijzigingen voor zorgaanbieders 
leidt. Hebt u hierover vragen? Neem gerust contact 
met ons op!

mr. Anne Hiddinga, 
jurist Team Zorgsector DAS
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‘Sommige wijzigingen zijn 
behoorlijk ingrijpend’

De kern
• De Wkkgz is op een grote groep zorg-

aanbieders van toepassing.
• Nieuw is de verplichting om de geschiktheid en 

het verleden van zorgverleners te controleren. 
• Zorgaanbieders moeten bij de Inspectie 

melding doen als er een overeenkomst  
met een zorgverlener wegens ernstig  
disfunctioneren wordt beëindigd.
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Mail ze naar:

Anne Hiddinga  
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Het Team  
Zorgsector

Van advies tot procedures

Ons Team Zorgsector bestaat uit juristen met 
een ruime ervaring in het geven van juridisch 
advies en het voeren van procedures. Met hun 
eigen specialismen bestrijken zij het brede 
terrein van het gezondheidsrecht, dat uit drie 
juridische gebieden bestaat: civiel recht, 
bestuursrecht en tuchtrecht.

Uw zorg, onze zorg
Onze dienstverlening is er voor alle beoefenaren,  
praktijken en instellingen in de zorgsector. Iedereen  
kan een beroep op ónze zorg doen: artsen, tandartsen, 
apothekers, paramedici, psychologen, verloskundigen, 
verpleegkundigen, alternatieve geneeskundigen, dier-
geneeskundigen. En dat geldt ook voor instellingen: 
ziekenhuizen, revalidatie- en verpleeginstellingen, 
particuliere zorginstellingen of zelfstandige behandel-
centra enzovoort.

Verzekering of uurtarief
U kunt kiezen uit twee soorten dienstverlening: op basis 
van een DAS rechtsbijstandverzekering voor zorgverle-
ners of tegen een vast uurtarief. Als u een verzekering 
bij DAS hebt, gelden de polisvoorwaarden. Bij onze 

dienstverlening tegen een vast uurtarief gelden de 
afspraken die wij met u overeenkomen.

Doelgroepen: maatwerk
Voor sommige doelgroepen is maatwerk ontwikkeld.  
Zo kunnen zorginstellingen collectief voor hun personeel 
een Wet BIG-dekking afsluiten. Ook zijn speciale diensten 
en verzekeringen ontwikkeld voor maatschappen, zelf-
standige behandelcentra en huisartsen onder één dak. 
Een vast team juristen richt zich op het verlenen van 
advies en rechtsbijstand. Ook de incasso van nota´s 
kunnen zorgverleners aan DAS overlaten.

Wilt u meer weten?
Bel naar de Zorgdesk  (020 6518830) of mail naar 
zorg@das.nl of kijk op www.das.nl/zorgverleners. 

Civiel recht
De greep van instellingsbesturen op de daarin werk-
zame zorgverleners wordt groter en leidt tot belangen-
tegenstellingen. Maatschappen worden ontbonden en 
vereffend vanwege al dan niet vrijwillig vertrek van een 
van de maten. Soms via onderhandeling, indien nodig 
via arbitrage.  Ziekenhuizen of andere zorginstellingen 
wensen toelatingsovereenkomsten of arbeidscontracten 
met zorgverleners te beëindigen.  Zorgverzekeraars 
verschillen van mening met zorgaanbieders over 
vergoeding van geleverde zorg. In al deze civiel-
rechtelijke relaties is het Team Zorgsector ‘bevoegd  
en bekwaam’ bijstand  te verlenen.

Bestuursrecht
Bestuursorganen als de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) vergroten hun 
invloed op de individuele zorgverleners en maken 

gebruik van bestuursrechtelijke (handhavings)-
instrumenten. Het belang van en de eisen gesteld  
aan titel(her)registraties nemen toe. De invoering van 
nieuwe beroepstitels in de zorg gaat gepaard met 
overgangsregelingen. Geschillen op deze terreinen 
kunnen belanden bij de bestuursrechter. Het Team 
Zorgsector begeleidt de zorgverlener in dit traject.

Tuchtrecht
Een zorgverlener kan binnen zijn zorginstelling, bij zijn 
beroepsorganisatie of bij een van de medische tucht-
colleges worden geconfronteerd met een klacht. De 
juristen van het Team Zorgsector weten welke impact 
zo’n klacht op een zorgverlener kan hebben. Zij aan zij 
met de zorgverlener wordt het verweer gevoerd, in de 
schriftelijke fase en ter zitting. Hoofdzaken worden 
gescheiden van bijzaken, individuele betrokkenheid wordt 
afgeperkt ten opzichte van die van anderen. De grote 
ervaring van het Team Zorgsector betaalt zich uit.

V.l.n.r.: Rien Leemans, Anne Hiddinga, Lisette Greebe-Neuschäfer, Irene Apperloo, 
Sascha Dik, Peter de Zeeuw, Jacqueline Brouwer, Shirin Slabbers en Martin Bos.

http://www.das.nl/zorgverleners

