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Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Karel van Dijk
Wim Eggens

Programma
Toelichting op nieuwe wet 
mr. Karel van Dijk. 
Inhoud en achtergronden
Cliëntenraad: van reactief naar initiatief 
Wim Eggens
Initiatieven van de cliëntenraad 
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Toelichting op Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Karel van Dijk

De Wkkgz
Hoofdzaken Wkkgz:
• Veilige zorg
• Betere afhandeling van klachten
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Wkkgz: veilige zorg
Wees zorgvuldig bij aannemen nieuwe medewerkers!
• Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
• Melding ontslag wegens disfunctioneren bij de IGZ
• Vergewisplicht

Wkkgz: veilige zorg
Leer van fouten!
Melding incidenten (intern én aan cliënt of vertegenwoordiger / nabestaanden)
Melding calamiteiten bij IGZ
Melding geweld in de zorgrelatie bij IGZ
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Wkkgz: betere klachtenbehandeling
Oude wet:
• Klachtopvang niet geregeld 
• Klachtencommissie beoordeelt klachten
• Geen termijn
Nieuwe wet:
• Klachtopvang wel geregeld
• Raad van bestuur beoordeelt klachten
• Termijn: 6 weken / 10 weken

Wkkgz: betere klachtenbehandeling
Wie kan een klacht indienen?• de cliënt • zijn vertegenwoordiger• zijn nabestaandenen (nieuw):degene die meent dat hij ten onrechte niet als vertegenwoordiger van de cliënt wordt beschouwd
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Wkkgz: betere klachtenbehandeling

Besluitvorming over nieuwe klachtenregeling:
• overgangstermijn: 1 jaar
• de oude klachtenregeling blijft van kracht tot de nieuwe in werking treedt
• cliëntenraad en ondernemingsraad hebben rol bij besluitvorming over nieuwe regeling

Wkkgz: betere klachtenbehandeling
Niet tevreden na de klachtenprocedure? Dan naar de geschillencommissie.
• extern• bindend oordeel• schadevergoeding maximaal € 25.000
Voortzetting huidige geschillencommissies?www.degeschillencommissie.nl
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En de Wmo?
Geen:
• VOG; meldplicht ontslag; vergewisplicht
• plicht om incidenten te melden
• geschillencommissie
Wel:
• meldplicht calamiteiten en geweld
• klachtenregeling (maar minder uitgewerkt dan de Wkkgz)

Kortom ….
Aan de slag met veiliger zorg 

én
een klachtenregeling die problemen oplost!
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Wim Eggens

Cliëntenraad en kwaliteit en klachtenvan reactief naar initiatief

Afwachten of ….

Actie ondernemen
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Wetgeving als kapstok voor actie CR

Wat is goede zorg?
• Wat vindt u goede zorg?
• Rechten van de cliënt?
• Zet “goede zorg” op de agenda.
• Uw definitie is meetlat voor al uw adviezen.
• Laat uw visie overal horen.

De zorgaanbieder biedt goede zorg aan
Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau:
waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.
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Cliëntenraad en kwaliteitsbeleid
• CQ-index niet meer verplicht.
• Wel moeten instellingen ervaringen verzamelen.
• Voorstellen voor onderzoek?
• Ideeën voor verbetering?

De zorgaanbieder draagt zorg voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

Keuzeinformatie
• Hoe doet de zorgaanbieder dat?
• Welke ideeën heeft u over informatie?
• Ervaringen verzamelen?

De zorgaanbieder verstrekt de cliёnt, teneinde hem in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken tussen verschillende zorgaanbieders, op diens verzoek informatie over de door zorgaanbieder aangeboden zorg, waaronder begrepen de tarieven en de kwaliteit, alsmede over de ervaringen van cliënten met die zorg. 
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Klachtenregeling
• Welke ideeën heeft u over de klachtenregeling?
• Formuleer eisen/wensen
• Beoordeel regeling daarop
De zorgaanbieder treft, rekening houdende met de aard van de zorg en de categorie van cliënten waaraan zorg wordt verleend, schriftelijk een regeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten, die voldoet aan het bepaalde in deze paragraaf. De zorgaanbieder stelt de regeling vast in overeenstemming met een representatief te achten organisatie van cliënten. 

Cliëntvertrouwenspersoon
• Eisen aan vertrouwenspersoon?
• Combinatie met andere functie?
• Vrijwilligerswerk of betaald?
• Intern of extern?

De zorgaanbieder wijst een of meer daartoe geschikt te achten personen aan die een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. 


