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Utrecht, 5 november 2018 
Betreft: Onderscheid medezeggenschap in kortdurende en langdurende zorg 
  
Geachte leden, 
 
Naar aanleiding van onze laatste brief op 26 oktober jl. willen wij u nog toelichten waarom                
het onderscheid tussen medezeggenschapsrechten in de kortdurende en langdurende         
zorg onwenselijk is. Tevens zenden wij u een overzicht met de wetsartikelen die onze              
mening aangepast moeten worden. 
 
Onwenselijk en onlogisch onderscheid 
Het wetsontwerp maakt onderscheid tussen de medezeggenschap voor cliënten die          
langdurig wonen (verblijven) in een instelling en de medezeggenschap van alle andere            
cliënten. De eerste krijgen meer medezeggenschap in het wetsvoorstel, de tweede           
minder. Hierbij gaat het met name op de invloed die cliënten hebben op nieuw- en               
verbouw, inrichting van ruimtes en verhuizing. Op het eerste gezicht misschien logisch            
omdat de omgeving voor mensen die in een instelling wonen bijzonder belangrijk is. Wat              
echter onlogisch is te veronderstellen dat het voor andere mensen die zorg krijgen             
kennelijk minder belangrijk is. Dit is echter onjuist en daarom is het onderscheid in de               
medezeggenschap ongewenst. Het gaat voorbij aan het feit dat een omgeving helend kan             
zijn en dus ook het beter worden in de weg kan staan. Juist hierbij is het van belang dat                   
cliënten(raden) vanuit hun perspectief invloed uitoefenen op de omgeving waarin zij           
behandeld worden. Denk hierbij aan de kinderafdeling van een ziekenhuis, revalidatiezorg           
voor ouderen of een crisisopname in de geestelijke gezondheidszorg. Kinderen, ouderen           
en mensen met psychiatrische problematiek hebben een andere kijk op hun omgeving            
dan de architect, raad van bestuur of manager. Zij zien dingen die professionals niet zien               
en niet kunnen zien. Kinderen, ouderen en mensen met psychiatrische problemen kunnen            

 

 



 

als geen ander aangeven hoe een omgeving eruit ziet (eruit moet zien) die hen helpt beter                
te worden en/of zich zo goed mogelijk te voelen. 
 
Naast de beperkingen op het gebied van nieuw- en verbouw, inrichting van ruimtes en              
verhuizing, meent de minister dat de cliëntenraad minder invloed moet krijgen op            
onderwerpen die mensen direct aangaan. Het gaat dan om voedingsaangelegenheden,          
geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten en      
maatschappelijke bijstand. Een belangrijk onderwerp als geestelijke verzorging - waar uw           
Kamer recent nog aandacht aan besteedde - verdwijnt daarmee uit de invloedssfeer van             
medezeggenschap in de kortdurende zorg. Juist in de thuiszorg en ambulante GGZ            
(voorbeelden van kortdurende zorg) zijn bovenstaande onderwerpen essentieel. Het is          
daarom niet passend - en zelfs schadelijk - om deze alleen voor langdurende zorg te laten                
gelden. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van alle artikelen waarin het wetsontwerp onderscheid            
maakt tussen kortdurende en langdurende zorg: 
 
Art. 3.3.d 
In de medezeggenschapsregeling wordt tevens geregeld op welke wijze een cliëntenraad           
wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit inzake: een ingrijpende verbouwing,            
nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin cliënten in de regel langer dan een half               
jaar verblijven 
 
Art. 7.1.h 
De instelling stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over elk door               
haar voorgenomen besluit inzake: het algemene huisvestingsbeleid van een instelling          
waarin cliënten in de regel langer dan een half jaar verblijven, alsmede een ingrijpende              
verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin deze cliënten verblijven 
 
Art. 8.1.f 
De instelling behoeft de instemming van de cliëntenraad voor elk door haar voorgenomen             
besluit inzake: het algemene beleid ter zake van voedingsaangelegenheden, geestelijke          
verzorging, recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke      

 

 



 

bijstand, indien het een instelling betreft waarin cliënten gedurende het etmaal kunnen            
verblijven 
 
Art. 8.1.g 
De instelling behoeft de instemming van de cliëntenraad voor elk door haar voorgenomen             
besluit inzake: een sociaal plan voor cliënten in geval van een ingrijpende verbouwing,             
nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin cliënten in de regel langer dan een half               
jaar verblijven 
 
Art. 8.1.h 
De instelling behoeft de instemming van de cliëntenraad voor elk door haar voorgenomen             
besluit inzake: de inrichting van voor de zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende            
verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin cliënten in de regel langer             
dan een half jaar verblijven. 
 
Wij vragen u concreet om: 
De bovenstaande artikelen te amenderen, zodat het voorgestelde verschil tussen          
kortdurende zorg en langdurende zorg wordt geschrapt. 
 
Voor vragen of nader overleg kunt u contact opnemen met Thom van Woerkom:             
t.vanwoerkom@loc.nl of 06 1334 8217. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Marthijn Laterveer 
Coördinator  
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