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bestaande klachtencommissie hebt? Veel zorgaanbieders 
hebben al een klachtensysteem of een werkwijze om veilig 
incidenten te melden. Als dit goed werkt en het aan de nieu-
we wet voldoet, hoeft u niets te veranderen. Zorgaanbieders 
krijgen de ruimte om klachtenregelingen en kwaliteitssyste-
men te maken die passen binnen hun organisatie. Wel gel-
den er regels waaraan zij zich moeten houden. Deze erken-
ningseisen staan in de uitvoeringsregeling Wkkgz. Zodra 
een geschilleninstantie door de minister is erkend kunnen 
zorgverleners zich daarbij aansluiten. Wel adviseert de over-
heid om te kijken of de klachtafhandeling beter kan. Bepaal 
ook of de klachten en incidenten voldoende worden gebruikt 
om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

stanD van zaken: Werk aan De Winkel

De KNMG speelt een rol bij het informeren van artsen over 
de nieuwe wet. ‘Voor zorgverleners is belangrijk om te weten 
dat de wet per 1 januari 2016 in werking is getreden’, vertelt 

Waarom Deze nieUWe Wet?
De Wkkgz regelt twee belangrijke onderwerpen: kwaliteit 
en klachtrecht. De wet vervangt ten dele bestaande wetge-
ving (Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht 
cliënten zorgsector), maar bevat ook nieuwe bepalingen en 
verplichtingen. De overheid wil dat iedereen goede zorg 
krijgt, daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies 
inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht heb-
ben over de geleverde zorg. Uit onderzoek blijkt dat patiën-
ten/cliënten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop 
klachten worden afgehandeld. Vaak duurt de afhandeling 
lang en gebeurt het op een onpersoonlijke manier. Doel van 
de Wkkgz is openheid over klachten en incidenten en ervan 
leren om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

voor Wie?
De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor grote 
en kleine zorginstellingen én voor individuele zorgverleners, 
zoals ZZP-ers. Iedereen die handelingen op het gebied van 
de individuele gezondheidszorg uitvoert valt onder de wet, 
dus ook aanbieders van cosmetische behandelingen. Hier-
bij moet gedacht worden aan operatieve en niet-operatieve 
ingrepen zoals ooglidcorrecties, injects met fillers en weg-
laseren.

Wat moet U als zorgaanbieDer regelen?
Omdat zorgaanbieders een aantal dingen moeten regelen 
volgens de nieuwe wet, geldt voor een aantal onderdelen een 
overgangstermijn. Zo moet per 1 juli 2016 geregeld zijn dat 
medewerkers op een veilige wijze binnen de eigen organi-
satie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening 
kunnen melden. Daarnaast moet per 1 januari 2017 een 
klachtenfunctionaris beschikbaar zijn voor uw cliënten en 
voor die datum moet elke zorgaanbieder aangesloten zijn bij 
een erkende geschilleninstantie. Wat betekent dit als u een 
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Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe kwaliteitsre-
gels voldoen, aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
De wet geeft onder andere aan wat onder goede zorg wordt verstaan en 
waar u aan moet voldoen op het moment dat een cliënt een klacht heeft 
over geleverde zorg. De wet verplicht zorgverleners bijvoorbeeld om zich 
aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Wat betekent dit voor 
plastisch chirurgen? In dit artikel meer informatie over deze nieuwe wet. 
Daarnaast komen zowel Diederik van Meersbergen, jurist van de KNMG, 
als esthetisch plastisch chirurg Felicia Smits (Boerhaave Medisch Cen-
trum, Amsterdam) en handhaver IGZ aan het woord.

Wat regelt de Wkkgz?
• Een betere en snelle aanpak van klachten: Cliënten 

kunnen uiterlijk 1 januari 2017 gratis terecht bij een 
klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. De klach-
tenfunctionaris kan een gesprek tussen cliënt en 
zorgverlener op gang brengen. Lost dit gesprek niets 
op dan kan een rechtszaak aangespannen worden, 
maar de wet biedt ook en laagdrempelig alternatief: 
een onafhankelijke geschilleninstantie die een bin-
dende uitspraak doen.

• Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden: 
Zorgaanbieders moeten per 1 juli 2016 een interne 
werkwijze hebben die regelt dat medewerkers veilig 
onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening 
kunnen melden.

• Cliënt krijgt sterkere positie: Sinds 1 januari 2016 
heeft de cliënt recht op goede informatie over iets dat 
niet goed is gegaan in de verleende zorg. De zorgaan-
bieder moet een fout met de cliënt bespreken en dit in 
het cliëntendossier opnemen.

• Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders: Zorgaanbie-
der moeten, sinds januari 2016, alle vormen van ge-
weld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor 
de Volksgezondheid (IGZ). Net als ontslag van een 
zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren. Tevens 
moet het functioneren van iedere nieuwe zorgverle-
ner nagegaan worden voor deze wordt aangenomen.
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ners. Werkt u in een ziekenhuis en voldoet dit aan de eisen, 
dan bent u klaar. Bij een eigen kliniek of voor ZZP-ers is het 
lastiger en is een gezamenlijke oplossing in de regio moge-
lijk handig’, aldus Van Meersbergen. 
Op dit moment zijn patiëntenorganisaties, zorgaanbieders 
en andere betrokken partijen, waaronder de KNMG en de 
medische beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, hier-
over met elkaar in gesprek. Smits beaamt dat er met name 
voor zelfstandig werkende plastisch chirurgen wat veran-
derd. ‘Per 1 januari 2017 moet er schriftelijk overeenkomst 
zijn tussen elke zorgverlener, dus elke plastisch chirurg 
ongeacht waar werkzaam, en een officieel erkende geschil-
leninstantie. In ziekenhuizen is dit geregeld en ook privé-
klinieken hebben conform de wetgeving een onafhankelijke 
geschillencommissie met een klachtenfunctionaris die het 
gesprek tussen cliënt en arts zal leiden. Het zijn de plastisch 
chirurgen die op zelfstandige wijze werkzaam zijn die moe-
ten zorgen dat ze zich aangesloten hebben bij een commis-

sie. Een belangrijke kanttekening bij deze geschillencom-
missies is wat mij betreft: wie zal de werkzaamheden van 
deze commissies vergoeden of komt er een extra verzekering 
voor? Zorg als zelfstandige zorgverlener dat u zich voor 2017 
aansluit bij een erkende geschillencommissie en bepaal wat 
de kosten van deze instantie zijn. Op basis daarvan zal men 
via zijn beroepsverzekering een extra dekking moeten afslui-
ten’, stelt Smits.

rol inspeCtie voor De gezonDheiDszorg (igz)
De IGZ ziet erop toe dat zorgaanbieders zich aan de regels 
van de Wkkgz houden. Meldingen van cliënten of zorgaan-
bieders bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) kunnen voor 
de IGZ aanleiding zijn om een onderzoek in te stellen.

De IGZ zegt hierover: ‘De Wkkgz vraagt zorgverleners om 
openheid. Dat geldt ook voor de cosmetische sector, waar nu 
ook de schoonheidssalons toe gerekend worden. De Wkkgz 
vraagt dat ook hier geleerd wordt van calamiteiten en inci-
denten. De inspectie verwacht van zorgverleners dat zij het 
jaar 2016 gebruiken om te zijn aangesloten bij een erkende 
geschillencommissie en een schriftelijke klachtenregeling 
hebben conform de Wkkgz. Als dat per 1.1.2017 niet zo is, 
dan kan de inspectie handhavend optreden’.
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KNMG-jurist Diederik van Meersbergen. ‘Een aantal bepa-
lingen zijn in de Wkkgz aangescherpt. De grootste wijziging 
gaat per 1 januari 2017 in, namelijk de regeling voor klacht 
en geschillen. Zorgaanbieders moeten uiterlijk in 2017 met 
patiëntenorganisaties een nieuwe klachten- en geschillenre-
geling overeenkomen. Nu wordt veelal gewerkt met klach-
tencommissies die klachten afhandelen. Als er sprake is van 
een schadevergoeding dan wordt de gang naar de civiele 
rechter gemaakt. In de nieuwe situatie is klachtenafhande-
ling simpeler en laagdrempeliger. En moet meer gericht zijn 
op bemiddeling: een klachtenfunctionaris wordt daarom 
voor alle zorgaanbieders verplicht. Binnen zes weken moet 
er een oordeel over een klacht zijn (eenmalige verlenging 
van maximaal vier weken). Een klachtencommissie mag, 
maar is daarbij niet meer verplicht.’ Felicia Smits, esthetisch 
plastisch chirurg en bestuurslid van de NVEPC (Nederland-
se Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie), stelt 
dat de verplichting tot het doen van een uitspraak binnen zes 

weken niet haalbaar is. ‘En bovendien niet bevorderlijk voor 
de kwaliteit van de uitspraak. Nu gaat er soms meer dan een 
jaar overheen voordat een cliënt een definitieve uitspraak 
krijgt, dat moet inderdaad korter kunnen maar zes weken 
is wel het andere uiterste. Wellicht is een overgangsperiode 
waarin een termijn van zes maanden aangehouden kan wor-
den een tijdelijke oplossing?’
Lukt deze vorm van bemiddeling met een klachtenfunctio-
naris niet of is de cliënt niet tevreden met het oordeel van 
de zorgaanbieder, dan is sprake van een geschil. De cliënt 
kan een geschil voorleggen aan de onafhankelijke, wettelijk 
erkende geschilleninstantie waar de zorgaanbieder zich (ook 
verplicht) aan heeft verbonden. De geschilleninstantie geeft 
een bindend oordeel over het geschil binnen zes maanden 
en kan een schadevergoeding toekennen van maximaal 
€ 25.000,-. ‘Het is nog niet duidelijk hoe de toekomstige 
klachten- en geschillenregelingen in de praktijk vorm krij-
gen. Om versnippering in klachten- en geschillenregelingen 
te voorkomen, zet de KNMG zich in voor een zorgbreed-
programma van eisen voor de inrichting van klachten- en 
geschillenregelingen. Het doel is een breed gedragen stan-
daard te ontwikkelen, waaraan goede klachten- en geschil-
lenregelingen onder de Wkkgz ten minste moeten voldoen. 
Over een paar maanden moet dit werken, terwijl er nog veel 
onduidelijk is. Vooral de eis van het aansluiten bij een ge-
schilleninstantie is spannend, want die zijn er vooralsnog 
niet. Een flinke uitdaging dus. Dit is een nieuwe manier van 
aankijken tegen klachten en geschillen en er is veel vrijheid 
in de uitvoering. Het is niet ondenkbaar dat de harde dead-
line een knelpunt zal opleveren voor sommige zorgverle-

'Zorgaanbieders hebben tot januari 2017 de tijd om met inacht-

neming van de nieuwe wettelijke regels een klachtenregeling 

vast te stellen en zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie.'




