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Door vertegenwoordigers van geschilleninstanties, en ook eerder in de Tweede Monitor van de 

Wkkgz, werd geconstateerd werd dat klagers regelmatig vrijwel terloops een claim indienen 

(Bouwman e.a. 2019). Het verbinden van claim aan een geschil betekent een aanzienlijke verzwaring 

van de procedure. Dan staat niet meer de relatie met de zorgaanbieder centraal maar de 

aansprakelijkheidsvraag. De vraag is wie gebaat is bij deze ontwikkeling.  

Ten slotte zou de geschilleninstantie een kortere een makkelijker route naar een financiële 

vergoeding kunnen bieden dan de klassieke claim route. Dit onderzoek laat zien dat hier geen sprake 

van is. Enerzijds zien we dit niet terug in een daling van het aantal ingediende claims via de klassieke 

claimroute. Anderzijds valt op dat de hoogte van de gemiddelde claim (rond de � 40.000,-) via de 

klassieke claimroute vele malen hoger is dan die van een claim bij de geschilleninstantie (rond de 

� 2.000,-). De geschilleninstantie is daarmee geen alternatief geworden voor claimbeoordeling door 

de rechter.  

In de paragraaf over het cliëntperspectief is dieper ingegaan op het perspectief van cliënten op de 

geschilleninstantie.  

5.6 Cliëntperspectief op het klachtrecht in de Wkkgz1 

5.6.1 Inleiding cliëntperspectief klachtrecht 

Voor de invoering van de Wkkgz konden cliënten een klacht indienen bij een klachtencommissie van 

een zorgaanbieder. De Wkkgz biedt de zorgaanbieder de ruimte om laagdrempelig te reageren op een 

klacht en de klachtopvang en –behandeling zo in te richten dat het past bij de lokale, specifieke 

situatie. De geschilleninstantie die in het leven werd geroepen is een onafhankelijke instantie, die een 

bindende uitspraak kan doen.  

Een belangrijke vraag is wat de ervaringen zijn van cliënten met een klacht in de laagdrempelige 

klachtbehandeling en met de klachtbehandeling door de geschilleninstanties. Om dit te onderzoeken 

vroeg het Nivel Consumentenpanel haar leden met wie zij een zorggerelateerde klacht als eerste 

zouden bespreken. Vervolgens zijn er vragenlijsten uitgestuurd naar mensen die een klacht hebben 

ingediend bij klachtenfunctionarissen en bij geschilleninstanties. Daarnaast zijn open interviews 

gehouden met mensen die een klacht hebben ingediend bij een geschilleninstantie. 

5.6.2 Met wie als eerste een klacht te bespreken?  

Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg verzamelt informatie over de meningen over en 

ervaringen met de gezondheidszorg onder de algemene volwassen bevolking in Nederland. Begin 

2020 werd één vraag gesteld over het klachtrecht: “Stel dat u een klacht zou hebben over uw 

zorgverlener, met welke personen of instanties zou u uw klacht in eerste, tweede en derde instantie 

bespreken?”. De vraag werd voorgelegd aan een steekproef van 1500 volwassen panelleden en 

beantwoord door 754 respondenten (50% vrouw, 43% hoger opgeleid en vrijwel allemaal autochtoon 
                                                                                       

1  Naar dit hoofdstuk kan apart worden verwezen: Cliëntenperspectief op het klachtrecht in de Wkkgz, Munshi R.T., Dijkstra R.I. & 

Sankatsing V.D.V.. In: Evaluatie Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Friele R.D., Legemaate J., Wijne R.P., Munshi R.T., Knap 

L.J., Bouwman R. J.R., Sankatsing V.D.V. ZonMw 2021.  
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(94%)). 

De antwoorden op deze vraag laten zien dat het voor de meeste mensen vanzelfsprekend is een 

klacht eerst met de zorgverlener zelf te bespreken, zo laagdrempelig mogelijk dus. Daarna volgt de 

klachtenfunctionaris en de zorgverzekeraar (zie tabel 1).  

Tabel 1 Stel dat u een klacht zou hebben over uw zorgverlener. Met welke personen of instanties zou 

u uw klacht bespreken? 

 2020* 

 (N= 754) 

De zorgverlener zelf 84% 

Een klachtenfunctionaris  31% 

Zorgverzekeraar 31% 

De leidinggevende van de zorgverlener  20% 

De geschilleninstantie 13% 

Landelijk meldpunt zorg 11% 

Een lid van de klachtencommissie  9% 

Weet ik niet 7% 

De beroepsvereniging van de zorgverlener 6% 

Een ombudsman/vrouw 6% 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 5% 

Tuchtcollege 4% 

Geen van allen 2% 

* Respondenten werden gevraagd maximaal drie antwoordopties te kiezen. 

5.6.3 Cliëntenervaring met de klachtenfunctionaris 

Om de ervaringen van cliënten met de klachtenfunctionaris in kaart te brengen, is er een vragenlijst 

verstuurd naar mensen wiens klacht in 2019 is behandeld en/of afgerond door een 

klachtenfunctionaris.  

M e th o de  e n  k ar ak t e r i s t i e k e n  

Ter bescherming van de privacy van de cliënten zijn de vragenlijsten verstuurd via de 

klachtenfunctionarissen van zorginstellingen of van externe partijen. Respondenten ontvingen de 

vragenlijst via e-mail of per post op papier. In totaal zijn er 403 vragenlijsten verstuurd, waarvan er 

102 zijn teruggekomen. Daarvan waren er vier niet bruikbaar wegens o.a. een niet-volledig ingevuld 

informed consent formulier. De respons op de vragenlijst was afgerond 25%.  

De leeftijd van de respondenten lag tussen de 21–30 jaar en 60+ jaar. De grootste groep 

respondenten was 60 jaar en ouder. De meeste vragenlijsten waren ingevuld door vrouwen (61%). De 

groep respondenten was relatief hoog opgeleid: ruim de helft heeft het Hoger Beroepsonderwijs of 

Wetenschappelijke Onderwijs gevolgd, een kwart volgde het Middelbare Beroepsopleiding. 
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R e s u l t a te n  

De gebeurtenissen waarover de klachten gingen, deden zich voor tussen 2010 – 2020; de melding bij 

de klachtenfunctionaris deden de respondenten veelal tussen 2018 – 2020. De klachten van de 

respondenten waren gebaseerd op gebeurtenissen die plaatsvonden in bepaalde zorgsectoren. De 

resultaten zijn om deze reden mogelijk niet te generaliseren naar de gehele zorg. De meeste klachten 

waren afkomstig van de volgende zorgsectoren: tandarts-/mondzorg (35%), huisartsenzorg (28%), 

ziekenhuiszorg en ZBC’s (19%) en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (13%). De 

meeste klachten gingen over de (kwaliteit van de) (medische) behandeling of ingreep (42%), 

bejegening (41%), informatie/voorlichting (20%) of financiële aspecten (20%). Ook de samenwerking 

tussen hulpverleners (18%) en organisatorische aspecten (15%) werden vaker genoemd. In dit 

onderzoek hadden de klachten over het medisch handelen het vaakst betrekking op de tandarts-

/mondzorg. De klachten over bejegening kwamen vooral voor bij de tandarts-/mondzorg en 

huisartszorg. De klachten over informatie/voorlichting werd voornamelijk genoemd in de 

huisartssector. De financiële klachten hingen vooral samen met de tandarts-/mondzorg. Tot slot, voor 

de helft van de respondenten had de achterliggende gebeurtenis geleid tot lichamelijke gevolgen en 

had driekwart te maken met psychische gevolgen zoals spanning en stress of angsten en depressie. 

D e  w e g  n a a r  d e  k la c h t e n f u n c t io n a r i s   

Voordat de respondenten met de klachtenfunctionaris in aanraking kwamen had ongeveer de helft 

van hen de klacht met de desbetreffende hulpverlener(s) besproken. Ruim een kwart had gesproken 

met de leidinggevende van de hulpverlener(s) en/of ruim een derde had de klacht bij een 

klachtencommissie van de zorgaanbieder ingediend. Een aantal respondenten had de klacht ook 

gemeld bij het Landelijk Meldpunt Zorg en/of de directie/Raad van Bestuur van de zorgaanbieder. 

Iets minder dan de helft van de respondenten kwam terecht bij een klachtenfunctionaris door zelf 

online naar een klachtenfunctionaris te zoeken. Daarnaast is een klein deel van de respondenten door 

de hulpverlener(s) gewezen op de klachtenfunctionaris, of ze hebben zelf navraag gedaan bij de 

instelling. Bovendien geeft een aantal respondenten aan dat de zorgverzekeraar hen heeft gewezen 

op de klachtenfunctionaris. Iets minder dan de helft van de respondenten vond (heel) makkelijk de 

weg naar de klachtenfunctionaris, een kwart had hier (veel) moeite mee.  

De klachtenfunctionaris heeft de cliënten betrokken bij dit onderzoek in 77% van de gevallen 

geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen in het klachtproces. Voor ongeveer de helft van de 

respondenten lag de behandelduur van de klachten tussen 4 en 10 weken. Bij ongeveer 34% duurde 

dit langer dan 10 weken. Meer dan de helft van de respondenten was tevreden over het tijdsbestek 

waarin de klacht werd behandeld. 

R e d e n e n  o m  e e n  k la c h t  in  t e  d ie n e n :  v e r w a c h t i n g e n   

De meest genoemde (door ca. drie kwart of meer van de respondenten) belangrijke redenen 

(categorieën ‘allerbelangrijkst’ + ‘erg belangrijk’) om een klacht in te dienen bij de 

klachtenfunctionaris waren: het verbeteren van de kwaliteit van zorg; het voorkomen dat anderen 



154 

hetzelfde overkomt; het herstellen van het rechtsgevoel; het herstellen van het vertrouwen in de zorg 

; een oplossing voor het probleem of onvrede kenbaar maken. De respondenten werden ook gevraagd 

de minst belangrijke redenen (antwoordcategorie: ‘niet belangrijk’) aan te geven: o.a. twee derde 

vond het onbelangrijk dat de hulpverlener(s) om wie de klacht ging gestraft zou worden, en één derde 

vond het onbelangrijk om met de klacht de relatie met de zorgaanbieder te herstellen; dat de afdeling 

van de zorgaanbieder op de vingers getikt werd of dat de aangerichte schade hersteld zou worden.  

R e d e n e n  o m  e e n  k la c h t  in  t e  d ie n e n :  e r v a r in g e n  

Voor veel respondenten heeft het indienen van een klacht bij een klachtenfunctionaris niet gebracht 

wat ze hadden gewild (zie tabel 2). Zo heeft slechts respectievelijk 31% en 23% van de respondenten 

het gevoel dat dat kwaliteit van zorg is verbeterd door het indienen van de klacht of dat is voorkomen 

dat anderen hetzelfde zal overkomen, terwijl dit wel de belangrijkste reden waren om een klacht in te 

dienen. Bovendien geeft minder dan de helft van de respondenten aan dat hun rechtsgevoel is 

hersteld (47%), hun vertrouwen in de zorg is hersteld (36%), en dat er een oplossing voor hun 

probleem is gevonden (46%). Opmerkelijk overtreft de ervaring (95%) van het kenbaar maken van 

onvrede de verwachting hiervan (71%). 

Tabel 2 Redenen om een klacht in te dienen: verwachtingen en ervaringen 

Reden om klacht in te dienen Verwachting1 (vooraf) Ervaring2 (achteraf) 

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg 82% 31% 

Het voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt 81% 23% 

Het herstellen van het rechtsgevoel 75% 47% 

Het herstellen van het vertrouwen in de zorg 75% 36% 

Een oplossing voor het probleem 75% 46% 

Onvrede kenbaar maken 71% 95% 

1 Antwoordcategorie allerbelangrijkst + erg belangrijk (N=85–90) 

2 Antwoordcategorie ja + eigenlijk wel (N=75–87) 

In de vragenlijst konden de respondenten aangeven of ze een officiële reactie van de zorgaanbieder 

hebben gekregen: 44% van de respondenten kreeg wél een reactie van de zorgaanbieder. Nagegaan is 

of er verschillen waren in de ervaringen tussen respondenten die wel een reactie van de 

zorgaanbieder hadden gekregen en respondenten die geen reactie hadden gekregen. Het blijkt dat 

hier inderdaad verschillen zijn in aantallen. Over het algemeen zijn respondenten die geen reactie 

kregen achteraf minder tevreden over de gerealiseerde redenen om een klacht in te dienen dan 

diegenen die wél een reactie kregen van de zorgaanbieder. De grootste verschillen zijn te zien in het 

gevoel dat de kwaliteit van zorg is verbeterd, het rechtsgevoel hersteld is, en dat er een oplossing was 

voor het probleem (zie tabel 3). Opvallend zit er nauwelijks verschil in de ervaring van het kenbaar 

maken van onvrede voor respondenten die wel of geen officiële reactie kregen van de zorgaanbieder. 
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Tabel 3 Redenen om een klacht in te dienen: ervaringen, gesplitst naar respondenten die wel en geen 

reactie kregen van de zorgaanbieder ná de behandeling van de klacht 

Reden om klacht in te dienen Ervaring1 (achteraf) Ervaring1 (achteraf) 

 Wél een reactie van 

zorgaanbieder2  

Geen reactie van 

zorgaanbieder3 

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg 49% 19% 

Het voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt 26% 19% 

Het herstellen van het rechtsgevoel 62% 35% 

Het herstellen van het vertrouwen in de zorg 44% 30% 

Een oplossing voor het probleem 59% 37% 

Onvrede kenbaar maken 97% 94% 

1 Antwoordcategorie ja + eigenlijk wel  

2 N=40 max.3 N=50 max. 

V e r w a c h t in g e n  o v e r  h e t  p r o c e s  b i j  d e  k la c h t e n f u n c t io n a r i s  

Naast de redenen om een klacht in te dienen is ook gevraagd naar de verwachtingen van cliënten over 

het proces, over de manier waarop de klachtenfunctionaris met hen en hun klacht zou omgaan. 

Minimaal ruim 80% van de cliënten gaf aan het belangrijk te vinden (‘allerbelangrijkst + erg 

belangrijk’) serieus genomen te worden, hun verhaal te kunnen vertellen en dat de 

klachtenfunctionaris zorgvuldig werkt en hen met respect behandelt. Ook was het belangrijk voor de 

grote meerderheid van cliënten dat de klachtenfunctionaris bemiddelt tussen hen en de 

zorgverlener(s) (81%), begrip toont voor hoe zij de situatie ervaarden (80%), en uitzicht biedt op een 

oplossing (72%). Opvallend was dat 61% van de respondenten het belangrijk vond dat de 

klachtenfunctionaris uitspraak zou doen over de gegrondheid van de klacht. Zij verwachtten blijkbaar 

een oordeel over hun klacht.  

E r v a r in g e n  o v e r  h e t  p r o c e s  b i j  d e  k la c h t e n f u n c t io n a r i s  

De respondenten oordeelden relatief vaak positief over het uitkomen van de bovengenoemde 

verwachtingen van het proces van klachtbehandeling (zie tabel 4): 85% vond dat de 

klachtenfunctionaris hen serieus nam, 89% kon hun verhaal vertellen, 75% vond dat de 

klachtenfunctionaris zorgvuldig werkte, en 85% oordeelde dat zij met respect is behandeld. Ook vond 

79% van de respondenten dat er begrip werd getoond voor hoe zij de situatie ervaarden.  

Slechts 60% van de respondenten ervaarden dat de klachtenfunctionaris uitzicht bood op een 

oplossing en 72% van de respondenten gaf aan dat er bemiddeld is tussen hen en de zorgverlener(s).  



156 

Tabel 4 Verwachtingen over en ervaringen met het proces bij de klachtenfunctionaris 

De klachtenfunctionaris: Verwachting1 (vooraf) Ervaring2 (achteraf) 

Nam mij serieus 91% 85% 

Liet mij mijn verhaal vertellen 86% 89% 

Werkte zorgvuldig 87% 75% 

Behandelde mij met respect 84% 85% 

Toonde begrip voor hoe ik de situatie waarover 

de klacht gaat heb ervaren 

80% 78% 

Bemiddelde tussen mij en de zorgverlener(s) 81% 72% 

Bood uitzicht op een oplossing 72% 60% 

1 Antwoordcategorie allerbelangrijkst + erg belangrijk (N=89–92) 

2 Antwoordcategorie ja + eigenlijk wel (N=85–89) 

Hiernaast blijkt dat 84% van de respondenten geen verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend 

naast de klacht bij de klachtenfunctionaris. Ten slotte vond meer dan de helft van de respondenten 

(62%) de klachtbehandeling bij de klachtenfunctionaris de moeite waard.  

Ook hier zijn verschillen te zien tussen respondenten die wel en respondenten die geen officiële 

reactie kregen van de zorgaanbieder ná de klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris (zie tabel 

5). Over het algemeen zijn respondenten die geen reactie kregen van de zorgaanbieder minder te 

spreken over hun ervaringen met de klachtenfunctionaris. Relatief minder respondenten die geen 

reactie kregen vonden dat de klachtenfunctionaris uitzicht bood op een oplossing, zorgvuldig werkte, 

en begrip toonde voor hoe de cliënt de situatie ervaarde. Ook ervaarden de respondenten die geen 

reactie kregen in mindere mate dat de klachtenfunctionaris bemiddelde tussen hen en de 

zorgverlener(s).  

Tabel 5 Ervaringen met de klachtenfunctionaris, gesplitst naar respondenten die wel en geen reactie 

kregen van de zorgaanbieder ná de behandeling van de klacht 

De klachtenfunctionaris: Ervaring1 (achteraf) Ervaring1 (achteraf) 

 Wél een reactie van 

zorgaanbieder2  

Geen reactie van 

zorgaanbieder3 

Nam mij serieus 95% 76% 

Liet mij mijn verhaal vertellen 97% 82% 

Werkte zorgvuldig 89% 65% 

Behandelde mij met respect 95% 78% 

Toonde begrip voor hoe ik de situatie waarover 

de klacht gaat heb ervaren 

90% 68% 

Bemiddelde tussen mij en de zorgverlener(s) 84% 63% 

Bood uitzicht op een oplossing 74% 49% 

1 Antwoordcategorie ja + eigenlijk wel  

2 N=40 max. 3 N=50 max. 
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Geconstateerd kan worden dat over het geheel de overgrote meerderheid van de respondenten 

positief oordeelt over de manier waarop de klachtenfunctionaris hen heeft bejegend: de 

klachtenfunctionaris nam de cliënt serieus, liet de cliënt het verhaal vertellen, ging zorgvuldig te werk 

en behandelde de cliënt met respect. Ook heeft een grote meerderheid van de respondenten ervaren 

dat de klachtenfunctionaris zich heeft ingezet om te bemiddelen tussen hen en de zorgverlener. Veel 

minder positief zijn de respondenten over de mate waarin aan de redenen om te klagen tegemoet is 

gekomen. Belangrijke redenen voor vrijwel alle respondenten waren: het verbeteren van de kwaliteit 

van zorg, het voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt en het herstellen van het vertrouwen in de 

zorg. Slechts een kwart van de respondenten gaf aan dat deze doelen waren gerealiseerd. De 

respondenten oordeelden positiever over zowel het tegemoet komen aan de redenen om een klacht 

in te dienen als de ervaringen met de klachtenfunctionaris als zij een officiële reactie van de 

zorgaanbieder kregen na de klachtbehandeling. Uiteindelijk vond ruim de helft van de respondenten 

de klachtbehandeling bij de klachtenfunctionaris de moeite waard.  

5.6.4 Cliëntenervaring met de geschilleninstanties  

Om de ervaringen met de geschilleninstanties in kaart te brengen, is er een vragenlijst verstuurd naar 

mensen wiens klacht in 2019 is afgerond door een geschilleninstantie.  

M e th o de  e n  k ar ak t e r i s t i e k e n  

Een vragenlijst is verstuurd naar mensen waarvan de geschilbehandeling was afgerond in 2019. 

Medewerking aan dit onderzoek is verleend door de geschilleninstantie die geschillen behandelen 

voor ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen/mondzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking, en andere zorg (alternatieve en cosmetische zorg, en zzp’ers). Ter bescherming van de 

privacy van de cliënten zijn de vragenlijsten verstuurd via de geschilleninstanties. Men ontving de 

vragenlijst online via e-mail of per post op papier (zie methode in Bijlage D). In totaal zijn er 164 

vragenlijsten verstuurd, waarvan er 50 zijn geretourneerd (respons 30%). De gebeurtenissen die 

aanleiding waren voor de geschillen deden zich voor tussen 2013 – 2019, de melding bij de 

geschilleninstantie deed men tussen 2017 – 2020. 

Naast dit kwantitatieve onderzoek zijn er semigestructureerde interviews (24–120 minuten) 

afgenomen met cliënten die een klacht hebben ingediend bij de geschilleninstantie. Ter bescherming 

van de privacy zijn cliënten, zowel klagers als verweerders, benaderd via drie geschilleninstanties. Van 

de ongeveer 400 benaderde cliënten, hebben ongeveer 69 participanten zich aangemeld. De 

onderzoekers hebben uiteindelijk interviews afgenomen met 27 patiënten en familieleden wiens 

klacht voor 1 april 2018 was afgerond (Deelen 2019; Drift 2019; Stobbe e.a. 2020). De leeftijd van de 

respondenten van het kwantitatieve onderzoek ligt tussen de 21–30 jaar en 50+ jaar oud. De grootste 

groep respondenten was tussen de 51 en 60 jaar oud. De meeste vragenlijsten waren afkomstig van 

vrouwen (60%). Relatief veel respondenten waren hoogopgeleid: 39% volgde het Hoger 

Beroepsonderwijs, 16% volgde Wetenschappelijk Onderwijs.  
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R e s u l t a te n   

De geschillen van de respondenten waren gebaseerd op gebeurtenissen die plaatsvonden in bepaalde 

zorgsectoren. De resultaten zijn om deze reden mogelijk niet te generaliseren naar de gehele zorg. De 

meeste geschillen hadden betrekking op de ziekenhuiszorg en ZBC’s (40%)-, huisarts- (34%), en 

tandarts/mondzorg (16%). De geschillen gingen vaak over bejegening (50%) of de (kwaliteit van de) 

(medische) behandeling of ingreep (44%). De geschillen over bejegening hadden voornamelijk 

betrekking op de ziekenhuis/ZBC-zorg en huisartsenzorg. Geschillen over de (kwaliteit van de) 

(medische) behandeling of ingreep kwamen het meest voor bij ziekenhuis/ZBC-zorg.  

Een voorbeeld van een klacht over bejegening speelde bij een cliënt op de verloskundige afdeling 

(interview participant D). De cliënt vertelde dat tijdens de bevalling niet naar haar werd geluisterd en 

haar geen privacy werd gegund. Zij benoemde dit, maar de artsen namen haar vragen niet serieus en 

namen geen maatregelen om meer privacy te geven. Cliënt haalde zelf aan: 

“Dus zo moeten wij mensen niet met elkaar omgaan. Als iemand op dat moment de 

macht heeft, en iemand anders zwak is om dat moment en hulp nodig heeft, dat je je 

macht gebruikt om eerlijk te helpen, en niet onmenselijk. Ik voelde me echt een schaap 

daar, die op een bed lag, en alles mocht met mij gebeuren. Omdat ik zwak was.” 

(Participant D) 

Een voorbeeld van een klacht over een medische behandeling betrof het vergeten van het toedienen 

van insuline (interview participant A). Andere klachten betroffen een misdiagnose, leidend tot een 

amputatie (interview participant J) en chronische pijn door een verkeerd geplaatste ruggenprik 

(interview participant W). 

“[…] er zijn dingen die kun je door de vingers zien, drie keer sokken kopen [door slecht 

opruimen, red.] is vervelend maar het is niet dodelijk. Maar er zijn zaken, zoals insuline 

vergeten, dat kan echt niet, daar kan je aan dood gaan. Dus ja, dat hebben we toen 

gemeld.” (Participant A) 

V e r w a c h t in g e n :  r e d e n e n  o m  e e n  k la c h t  in  t e  d ie n e n  

De resultaten van de vragenlijst laten zien dat er verschillende redenen zijn om een klacht in te 

dienen: de meeste cliënten willen met het indienen van een klacht voorkomen dat anderen hetzelfde 

overkomt (88%) en bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg (83%). Ook het toegeven 

van de fout door de betrokken hulpverlener was een veelgenoemde reden (83%) om een klacht in te 

dienen. Twee derde van de respondenten (68%) vond het belangrijk dat de aangerichte schade wordt 

hersteld. Tabel 6 toont een aantal veelgenoemde belangrijke redenen om een klacht in te dienen 

(respectievelijk de mate waarin de reden belangrijk werd gevonden en de mate waarin hierin 

tegemoet is gekomen). Sommige redenen werden door cliënten als minder belangrijk aangemerkt 

(niet in de tabel): het herstellen van de relatie met de hulpverlener(s) (43%), het straffen van de 

hulpverlener(s) (36%), en excuses aangeboden door de hulpverlener(s) (21%).  
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De bevindingen uit de vragenlijst komen ook terug in de interviews. De participanten halen aan dat zij 

willen voorkomen dat een medische misser een ander overkomt, omdat ze er zelf zoveel leed aan 

hebben ondervonden. 

“Maar wat ik heel belangrijk vind is dat dit soort dingen niet meer gebeuren. Dat vind ik 

zo schandalig.” (Participant B) 

“En als dat niet in tot de mogelijkheden behoort dat het echt gestopt wordt voor alle 

andere mensen. Want daar doe ik het ook voor. Weet je, dit mag echt niemand meer 

overkomen.” (Participant Q) 

Ook noemen cliënten in de interviews dat zij de kwaliteit van zorg willen verbeteren. Zij benoemen 

het lerend effect van een klacht, zodat het zorgsysteem beter wordt.  

“Ik had liever � 20.000,- betaald dat ze zeggen goh in die medische wereld gaan we dit 

dus echt niet meer zo doen.” (Participant S) 

“Mijn doel was om die procedure zo te verbeteren, zo aan te passen, [ziekenhuis] tot het 

inzicht te brengen, jongens er gaan hier een paar dingen grondig fout. En nu moeten 

we een oplossing voor vinden. Niet alleen voor die meneer [naam participant], dat geval 

is al geweest, maar we moeten breder kijken voor iedereen.” (Participant N) 

Daarnaast hechten sommige cliënten in de interviews er waarde aan dat de zorgverlener toegeeft dat 

er een fout is gemaakt. 

“[…]al hadden ze me gewoon excuus aangeboden dat ze zeggen: ja het is inderdaad 

fout gegaan op dat moment, had nooit zo mogen gebeuren. Ja dan voel je je toch wel 

eh, serieus genomen.” (Participant Z)  

“Maar ik had toch liever gehad dat de arts had gezegd goh ik had het beter moeten 

doen.” (Participant J) 

“[…] een mens mag fouten maken, maar dan moet je het ook bekennen, hè.” 

(Participant W)  

Verder benoemt ongeveer de helft van de cliënten in de interviews hoe cruciaal het is om gehoord te 

worden door de geschilleninstantie, bijvoorbeeld om de menselijke kant van het verhaal te laten zien 

of om de periode van het geschil te kunnen afsluiten. Dit relateert aan de vragenlijst-bevindingen 

omtrent het kenbaar maken van je onvrede en je verhaal kunnen vertellen. 

“Interviewer: Want dat was dus echt ook uw hoofddoel, gehoord worden? Participant: 

Ja, dan kan ik het afsluiten en kan ik de as verstrooien.” (Participant F) 
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“Misschien om hen ook een beetje inzicht te geven in wat de achterliggende gedachte 

was. En de menselijke kant van het verhaal. Dat was eigenlijk de insteek.” (Participant 

C) 

“Ik wilde juist gehoord worden, ik wilde dat er met mijn klachten werd omgegaan en 

niet dat ik aan de kant werd gezet.” (Participant P) 

Tabel 6 Redenen om een geschil in te dienen: verwachtingen en ervaringen 

Redenen om een geschil in te dienen: Verwachting1 (vooraf) Ervaring2 (achteraf) 

Voorkómen dat het anderen zal overkomen 88% 16% 

Kwaliteit van zorg verbeteren 83% 9% 

Toegeven van fout door hulpverlener(s) 83% 11% 

Onvrede kenbaar maken 81% 89% 

Zorgen dat de klacht op een hoger niveau 

terecht kwam 

81% 46% 

Het rechtsgevoel herstellen 77% 17% 

Een oplossing voor mijn probleem 74% 9% 

De (afdeling van) de zorgaanbieder op de vinger 

getikt werd 

73% 7% 

Mijn plicht doen door een klacht in te dienen 72% 87% 

Herstellen van de aangerichte schade 68% 4% 

Voorkómen dat de klacht binnenskamers bleef 68% 45% 

1 Antwoordcategorie allerbelangrijkst + erg belangrijk (N=47–49) 

2 Antwoordcategorie ja + eigenlijk wel (N=44–48) 

E r v a r in g e n :  r e d e n e n  o m  e e n  k la c h t  in  t e  d ie n e n  

De respondenten konden aangeven of ook bereikt is wat zij wilden bereiken met het indienen van een 

klacht (zie tabel 6). Een overgroot deel van de respondenten gaf aan dat zij met het indienen van een 

klacht hun onvrede kenbaar hebben kunnen maken (89%) en dat zij hun plicht hebben gedaan om 

een klacht in te dienen (87%). Ongeveer de helft is van mening dat hiermee is voorkomen dat de 

klacht binnenskamers is gebleven (45%) en dat hierdoor de klacht op een hoger niveau is terecht 

gekomen (46%). Een kleine minderheid, ten slotte, denkt dat met het behandelen van hun klacht echt 

iets gaat veranderen: voorkómen dat anderen zal overkomen wat hen is overkomen (16%) of dat hun 

rechtsgevoel is hersteld (17%). Uit tabel 6 is te zien dat er een discrepantie bestaat tussen de 

verwachtingen en ervaringen betreft het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het toegeven van de 

fout door de hulpverlener(s), een oplossing voor het probleem, de (afdeling van) de zorgaanbieder op 

de vingers tikken en het herstellen van de aangerichte schade.  

Ook cliënten in de interviews benoemen dat zij gehoord werden en hun onvrede kenbaar konden 

maken, en zij noemen ook specifiek dat zij hun plicht hebben gedaan door het proces bij de 

geschilleninstantie te doorlopen. 
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“En voor mij was het dan een soort van... ik had iets opgeschreven en ik kon het 

voorlezen, dus ik kon mijn hart luchten. Zo, en ik dacht van nu weet je… dus voor mij 

was dat van belang dat ik het kwijt was.” (Participant V) 

“Nee, ik heb dat, en ik had zoiets van nou: ik ben gehoord. En ze geven inderdaad mij 

gelijk, dat heel onprofessioneel gehandeld is. Het is goed. Daar wordt nu, denk ik, ook op 

gelet. Het ligt daar, bij de inspectie. Het gaf me een gevoel: nou, ik heb mijn plicht 

gedaan. Meer kan ik niet doen. Meer kan ik niet doen.” (Participant M) 

Cliënten bevestigen in sommige gevallen ook dat er niks is veranderd in de zorg als gevolg van een 

(gegronde) uitspraak. 

“Participant: Ik ging het gevecht aan en op een gegeven moment zit je er middenin. Ik 

dacht, ik ga niet opgeven, met als doel het verbeteren van de zorg voor mijn 

schoonmoeder. Het is niet gelukt. Interviewer: Ondanks dat je hebt gewonnen. 

Participant: Ja.” (Participant A) 

Daarnaast benoemen de geïnterviewde cliënten in een aantal gevallen dat de fout niet is toegegeven 

door de zorgverlener. 

“Het enige wat nog niet af was, was dat ik graag van de arts had willen horen van ja, 

wat ik zeg van ik heb het niet goed gedaan. Maar goed, dat kun je niet afdwingen. 

Zoiets kan alleen maar als iemand dat zegt.” (Participant J) 

V e r w a c h ti n g e n  o v e r  h e t  p r o c e s  b i j  d e  ge s c h i l l e n i n s t an t i e  

In de vragenlijst werd men gevraagd naar de verwachtingen van de geschilleninstantie. Men 

beoordeelde een aantal stellingen waarbij werd aangegeven hoe belangrijk een bepaalde stelling 

werd gevonden. 

In de kolom ‘verwachting’ van tabel 7 is te zien dat bijna alle respondenten het belangrijk vonden dat 

de geschilleninstantie zich onpartijdig zou opstellen (97%), er een uitspraak gedaan zou worden over 

de gegrondheid van de klacht (92%), dat zij hun verhaal konden doen (92%), en dat zij serieus 

genomen zouden worden (92%). De interview data laten soortgelijke verwachtingen zien van de 

cliënten: zo willen zij onder andere gehoord worden door een onafhankelijke geschilleninstantie die 

hen serieus neemt, en een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. 

Uit de overige data naar voren dat de respondenten het minder belangrijk vinden 

(antwoordcategorie: ‘niet belangrijk’) dat de geschilleninstantie goed bemiddelde tussen hen en de 

hulpverlener(s) (19%), medeleven zou tonen voor wat de respondent heeft doorgemaakt (17%), snel 

zou reageren (16%), en de klacht snel zou afhandelen (14%).  
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Tabel 7 Verwachtingen over en ervaringen met het proces bij de geschilleninstantie 

Het was voor respondenten belangrijk dat de 

geschilleninstantie: 

Verwachting1 (vooraf) Ervaring2 (achteraf) 

Zich onpartijdig zou opstellen 97% 34% 

Een uitspraak zou doen over de gegrondheid 

van de klacht 

92% 70% 

Hen hun verhaal zou laten vertellen 92% 68% 

Hen serieus zou nemen 92% 46% 

Hen met respect zou behandelen 86% 69% 

Hen de gelegenheid zou geven persoonlijk te 

komen vertellen wat er is gebeurd 

86% 47% 

Uitzicht bood op een oplossing 86% 17% 

Zou uitleggen hoe zij tot een uitspraak is 

gekomen 

86% 52% 

1 Antwoordcategorie allerbelangrijkst + erg belangrijk (N=35-37) 

2 Antwoordcategorie ja + eigenlijk wel (N=45–48) 

E r v a r in g e n  me t  h e t  p r o c e s  b i j  d e  g e s c h i l le n in s t a n t ie   

Vervolgens gaven respondenten aan wat hun ervaringen met de geschilleninstantie zijn geweest. De 

stellingen kwamen overeen met de stellingen over de verwachtingen (zie kolom ‘ervaring’ van tabel 

7).  

Ongeveer twee derde van de respondenten gaf middels de vragenlijst aan dat de geschilleninstantie 

een uitspraak deed over de gegrondheid van de klacht (70%), de commissie hen met respect 

behandelde (69%) en hen hun verhaal liet vertellen (68%). De helft van de respondenten gaf aan dat 

de commissie uitlegde hoe zij tot een uitspraak was gekomen (52%), hen serieus had genomen (46%) 

en de gelegenheid had geboden om persoonlijk te vertellen wat er was gebeurd (47%). Daarentegen 

gaf slechts één derde aan dat de geschilleninstantie zich onpartijdig had opgesteld (34%), terwijl 

onpartijdigheid vooraf wel werd verwacht (97%), en had slechts ongeveer één op de zes ervaren dat 

de instantie uitzicht bood op een oplossing (17%), wat ook behoorlijk afwijkt van de verwachting 

vooraf. Ten slotte geeft 78% van de respondenten aan van te voren geïnformeerd te zijn over de 

juridische gevolgen van het bindend advies van de geschilleninstantie (data niet in tabel). 

De meerderheid van cliënten in de interview-reeks ontving een oordeel over de (on)gegrondheid van 

hun klacht. Enkelen werden niet-ontvankelijk verklaard en hadden derhalve geen uitspraak. De 

cliënten waren over het algemeen positief over de informatieverstrekking vooraf en de helderheid 

van de procedure, al was het proces online voor sommige cliënten een (digitale) uitdaging.  

Cliënten in de interviewreeks zijn wisselend in hoe serieus zij zich genomen voelen. In sommige 

gevallen is het voor cliënt duidelijk dat hij/zij niet voor niks de stukken heeft voorbereid en naar de 

zitting is gekomen, dat doen de commissie en de verweerder ook.  
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“En toen de derde keer toen ik bij de geschillencommissie ging indienen, toen zag ik in 

ieder geval dat [ik] serieus werd genomen. Want je dient zelf je klacht in. En dan op een 

gegeven moment, dat vond ik wel prettig want dat kun je namelijk zien. Je krijgt een 

inlogcode en je kunt in je dossier de stukken inzien die de andere partij indient.” 

(Participant J) 

In andere gevallen zorgen de sfeer of interactie op de zitting ervoor dat cliënten het gevoel hebben 

dat hun zaak niet serieus wordt genomen, bijvoorbeeld doordat zij beperkte spreektijd krijgen. 

“En de mensen serieus nemen dat vind ik veel belangrijker dan een hoorzitting of wat 

dan ook. En ik vind gewoon niet dat wij, en al helemaal niet op de hoorzitting, serieus 

zijn genomen. Want je kan iets wat 14 jaar speelt, kan je niet in 10 minuten en 3 

punten samenvatten. Dat bestaat niet. Dus ik vind het een poppenkast.” (Participant H) 

Een deel van de geïnterviewde cliënten bevestigt dat de geschilleninstantie voor hen onpartijdig en 

neutraal aanvoelde en kritische vragen stelde aan de verweerder. 

“Ik had het gevoel dat ze er heel neutraal in stonden. Ik had niet het gevoel dat mijn 

belang of het belang van het ziekenhuis behartigd werd.” (Participant B) 

“Ja, toen heb ik mijn verhaal gedaan en daar hebben ze naar geluisterd. En toen gingen 

ze vragen stellen aan de arts. En dat waren best wel kritische vragen. Inderdaad had ik 

niet verwacht hoor. Ja dat waren best wel kritische vragen. […] En de chirurg die mij had 

behandeld werd zelfs twee keer naar zijn mand gedirigeerd. Ga maar even terug.” 

(Participant J) 

In andere gevallen waren de cliënten niet overtuigd van de onpartijdigheid van de geschilleninstantie. 

Dit had te maken met verschillende aspecten, zoals het gevoel dat de sympathie van de commissie 

meer bij de verweerder lag dan bij cliënt, of het gevoel dat er geen ruimte was voor argumenten van 

cliënt. 

“Ik had het idee dat de uitspraak al in de onderste laag klaar lag. De voorzitter was 

nergens in geïnteresseerd. Ik had allerlei argumenten, allerlei dingen over de 

schadeverrekening. Hij wou het allemaal niet horen. Dus ik had het idee dat de 

uitspraak al klaarlag.” (Participant G)  

“Oh zo veel, maar het werd allemaal te niet gedaan door de commissie, en ik heb het 

gevoel dat het handjeklap is geweest met het ziekenhuis.” (Participant H) 

“Later kreeg ik, mijn onderbuikgevoel werd wel heel sterk bevestigd, dat de 

geschillencommissie wel heel erg op de hand van het ziekenhuis was. En dat er, dat ja 

dat vond ik niet heel fijn.” (Participant P) 
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In veel gevallen hadden cliënten het gevoel dat de zaak na de zitting niet opgelost was en konden zij 

het voor hun gevoel niet afsluiten. In een enkel geval heeft cliënt het gevoel dat de procedure bij de 

geschilleninstantie de situatie erger heeft gemaakt. 

“Ja, want toen ik thuis kwam zei ik ook, ik had net zo goed thuis kunnen blijven. Ik 

voelde me echt één persoon tegenover een hele groep. [stilte] Kijk, en een arts, er 

kunnen fouten gemaakt worden. Dat kan altijd maar, dan is het ook wel kwestie dat 

dat ook erkend kan worden.” (Participant W) 

“Het heeft niets verandert. Het maakt geen bal uit of je wint of niet.” (Participant A) 

“Naja, achteraf gezien had ik het liever niet willen doen. Het heeft eigenlijk de situatie 

alleen maar erger gemaakt.” (Participant X) 

D e  a a n w e z ig e n  in  d e  z a a l  e n  d e s k u n d ig h e id  v a n  d e  g e s c h i l le n in s t a n t ie  

Bij ongeveer de helft van de respondenten van de vragenlijst heeft er een zitting plaatsgevonden naar 

aanleiding van de klacht bij de geschilleninstantie. Ongeveer de helft (46%) van hen had iemand 

meegenomen ter ondersteuning, terwijl een derde (33%) aangaf dat ze niet iemand hadden 

meegenomen, maar dit wel prettig hadden gevonden. De deelnemers van de zitting waren 

voornamelijk de leden van de geschilleninstantie, de hulpverlener(s) waar de klacht over ging, en/of 

vertegenwoordigers van de hulpverlener(s) waar de klacht over ging. Minder dan de helft van de 

respondenten vond dit een goede samenstelling. Een aantal respondenten gaf aan dat zij de 

aanwezigheid van een jurist en/of advocaat niet nodig vonden. Anderen gaven aan bepaalde mensen 

te missen in de groep. Voornamelijk de hulpverlener(s) om wie de klacht ging en een 

onpartijdige/onafhankelijke partij werd hierbij genoemd. Ten slotte gaf het merendeel van de 

respondenten aan dat zij van mening waren dat de commissieleden samen niet in staat waren een 

goed oordeel te kunnen geven over de klacht.  

H e t  in d ie n e n  v a n  e e n  c la i m  

Bij een geschilleninstantie kan ook een claim worden ingediend tot � 25.000,-. Bij een 

klachtencommissie kon geen claim worden ingediend. Ongeveer één derde (38%) van de 

respondenten gaf aan dat ze de stap naar de geschilleninstantie hebben gezet omdat zij onder andere 

een financiële vergoeding wilde. Uiteindelijk gaf twee derde (62%) van de respondenten aan 

daadwerkelijk een schadeclaim te hebben ingediend. De mensen die een claim indienden maar dit 

aanvankelijk niet van plan waren (24%) gaven aan dat ze tijdens het indienen van de klacht op het 

idee kwamen om een claim in te dienen. Ruim de helft van de respondenten met een schadeclaim 

vond dat de geschilleninstantie te weinig aandacht besteedde aan de schadeclaim (58%). Van de 31 

respondenten die aangaven een schadeclaim te hebben ingediend, hebben er zes een vergoeding 

gekregen. Het uitgekeerde bedrag lag tussen de � 15,- en � 1.500,-.  
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In meer dan de helft van de gevallen in de interview-reeks hebben cliënten een verzoek tot 

schadevergoeding ingediend bij de geschilleninstantie. In een deel van de gevallen was dit een 

bewuste keuze om zorgkosten of andere schade vergoed te krijgen. 

“En daar bij de geschillencommissie heb ik dus dat bedrag gevraagd, van laat ze maar 

betalen. Laat ze maar voelen dat zij niks hebben verdiend.” (Participant D) 

“Of je kan je geld terugkrijgen. En dat is eigenlijk wat ik, de ultieme compensatie is je 

geld terug. En in die vorm is het gegoten.” (Participant O) 

In tegenstelling tot deze bewuste keuze voor financiële compensatie, noemt een deel van de 

geïnterviewde cliënten dat de procedure bij de geschilleninstantie expliciet niet om geld ging, maar 

om andere doelen, zoals de eerder aangehaalde kwaliteit van zorg of het voorkomen dat het andere 

mensen overkomt.  

“Nee het is nooit een onderwerp geweest het financiële, want we hebben het niet om 

het financiële gedaan.” (Participant I) 

“Geld interesseerde me totaal niet. Ik wilde hebben dat op hun vingers getikt werden, 

dat ze fouten hebben gemaakt, en dat ze eens van protocol en beleid af gaan.” 

(Participant L) 

Sommige van de geïnterviewde cliënten beschrijven dat ze vrij onverwacht of onbewust ook een 

financiële claim hebben ingediend, dit was in eerste instantie niet de bedoeling. Uit de interviews lijkt 

te volgen dat de opzet van het indienen van een geschil vraagt om het invoeren van een specifiek 

bedrag als schadevergoeding. Daarnaast worstelen cliënten met de vraag of ze überhaupt een 

financiële claim zouden moeten indienen. 

“Participant: We hadden eerst niks ingevuld, en toen moest je er een bedrag 

aanhangen. Interviewer: Want hadden jullie daar eerder ook al bij de 

klachtenfunctionaris over na gedacht? Participant: Nee helemaal niet, we waren niet 

bezig met geld.” (Participant H) 

“Hier was het ook van je moet het invullen, anders kan je niet verder naar het volgende 

veld. Dus ja, dan moet je maar wat invullen. Maar je wordt gelijk in een positie 

geplaatst alsof het om geld gaat. Het ging mij helemaal niet om geld.” (Participant S) 

Geconstateerd kan worden dat de meeste cliënten van de geschilleninstanties op een aantal punten 

positief oordelen over de manier waarop de geschilleninstantie met hen omging. Veel minder vaak 

zijn ze positief over de gewenste onpartijdigheid van de commissie en over de gewenste impact van 

de geschilbehandeling op de zorgverlening. Opmerkelijk is de soms terloopsheid waarmee een deel 

van de respondenten aangeeft dat ze hebben beslist voor vragen om financiële compensatie. 
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5.6.5 Reflectie op de resultaten en conclusies ten aanzien van 
cliëntperspectief klachtrecht  

Met de komst van de Wkkgz werd ingezet op een zo laagdrempelig mogelijk klachttraject: een actieve 

rol van de klachtenfunctionaris en een toegankelijke vorm van beroep, in de vorm van de 

geschilleninstantie, die ook een bindende uitspraak kan doen, en waar ook een financiële claim kan 

worden ingediend. Met het huidige cliëntonderzoek wordt inzicht gegeven in de ervaringen van 

cliënten. De ervaringen van klagers met de klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie kunnen 

worden vergeleken met de ervaringen van klagers met de voormalige klachtencommissies.  

Ten eerste wordt geconstateerd dat het uitgangspunt dat klachten bij voorkeur aan de orde worden 

gesteld bij de betrokken hulpverleners, de meest laagdrempelige manier, een breed draagvlak in de 

bevolking kent. Vrijwel iedereen is van mening dat het goed is om een klacht eerst met de betrokken 

hulpverlener te bespreken. De helft van de cliënten die een klacht indienden bij een 

klachtenfunctionaris had inderdaad de klacht ook eerst besproken met de betrokken hulpverlener. In 

het geval van de mond- en huisartsenzorg werd ook vaker aangegeven dat met de betrokken 

leidinggevende was gesproken.  

De overgrote meerderheid (>80%) van de respondenten oordeelde positief over het proces bij de 

klachtenfunctionaris. De respondenten oordeelden positief over zaken die voor hen heel belangrijk 

waren: ze ervaarden dat de klachtenfunctionaris hen de ruimte gaf hun verhaal te vertellen, hen met 

respect behandelde en hen serieus nam. Over het proces bij de geschilleninstantie oordeelden 

respondenten minder vaak positief (twee derde): minder vaak ervaarden ze dat ze de ruimte kregen 

om hun verhaal te vertellen of voelden ze zich met respect behandeld. Slechts de helft van de 

respondenten bij de geschilleninstantie oordeelde dat ze zich serieus genomen voelden, terwijl dat 

voor vrijwel iedereen belangrijk was. 

 Veel minder vaak (minder dan 20%) oordeelden respondenten, bij zowel de klachtenfunctionaris als 

de geschilleninstantie, dat de behandeling van de klacht ertoe had geleid dat er iets zou veranderen 

bij de zorgaanbieder en dat het indienen van de klacht ertoe had geleid dat zou worden voorkomen 

dat anderen overkomt wat hen was overkomen, terwijl dit voor vrijwel iedereen een belangrijke reden 

was om een klacht in te dienen.  

Wat de ervaringen met de geschilleninstantie betreft valt de soms terloopsheid op waarmee de klacht 

wordt vergezeld van een financiële claim. Een kwart van de respondenten diende een claim in, terwijl 

ze dit van te voren niet van plan waren. Daarnaast valt op dat slechts één op de drie respondenten bij 

de geschilleninstantie ervaarden dat deze zich onafhankelijk opstelde, terwijl die onafhankelijkheid 

wel een belangrijke reden was voor het instellen van de geschilleninstantie. Ook de interviews met de 

klagers laten zien dat de onafhankelijkheid en/of onpartijdigheid van de commissie niet altijd wordt 

ervaren en geven deze interviews voorbeelden van de terloopsheid waarmee een claim wordt 

gecombineerd met het geschil.  

Ten slotte zegt driekwart van de respondenten van te voren geïnformeerd te zijn over de juridische 

consequenties van het bindend advies van de geschilleninstantie. 
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D e  v e r ge l i j k i n g  me t  d e  k l a c h t e n c o m mi s s i e   

In 2004 voerde het Nivel een vergelijkbaar cliëntonderzoek uit naar de verwachtingen en ervaring van 

cliënten met klachtencommissies in ziekenhuizen (Sluijs e.a. 2004). Het onderzoek uit 2004 bestond 

uit een voor- en nameting om de verwachtingen van de cliënten (wat vonden zij belangrijk) en 

ervaringen zichtbaar te maken. In dat onderzoek werden dezelfde vragen voorgelegd als in het 

huidige onderzoek en is ook dezelfde werkwijze voor het benaderen van respondenten gevolgd. In 

tabel 8 hebben we de belangrijkste resultaten van dit onderzoek en het huidige onderzoek naast 

elkaar gezet.  

Te zien is dat de ervaringen met het proces bij de klachtenfunctionaris voor meer mensen positiever 

was dan met het proces bij de klachtencommissie. Daarnaast is het opvallend dat veel minder 

mensen de geschilleninstantie als onpartijdig hebben ervaren, dan voorheen de klachtencommissie.  

Wat de vraag betreft of met het indienen van een klacht er is bijgedragen aan het voorkomen dat 

anderen hetzelfde zou overkomen, zien we dat veel meer mensen positieve ervaringen hadden met 

de klachtencommissie, dan met de klachtenfunctionaris of de geschilleninstantie. 

Tabel 8 Een vergelijking van de verwachtingen en ervaringen met de geschilleninstantie, 

klachtenfunctionaris en klachtencommissie 

 Geschilleninstantie Klachtenfunctionaris Klachtencommissie3 

 Verwach-

ting1 

Ervaring2 Verwach-

ting1  

Ervaring2 Verwach-

ting1  

Ervaring2 

Proces 

De klager werd in de gelegenheid 

gesteld haar verhaal te vertellen 

92% 68% 86% 89% 71% 66% 

Onpartijdigheid van de instantie/ 

functionaris 

97% 34% 81% 76% 87% 61% 

Het serieus nemen van de klager  91% 46% 91% 85% - - 

Redenen 

Voorkómen dat anderen hetzelfde 

gebeurt 

88% 16% 81% 23% 94% 67% 

Het rechtsgevoel herstellen 77% 17% 75% 47% 70% 32% 

De kwaliteit van zorg verbeteren 84% 9% 82% 31% - - 

1 Antwoordcategorie: allerbelangrijkst + erg belangrijk 

2 Antwoordcategorie: ja + eigenlijk wel 

3 Onderzoek cliëntervaring met klachtencommissies 2004, N=424 (Sluijs e.a. 2004) 

Ten aanzien van de klachtenfunctionaris concluderen we dat deze voor klagers dus enige meerwaarde 

heeft ten opzichte van de voorgaande klachtencommissie, voor wat betreft het proces van 

klachtbehandeling. Dit geldt niet voor de mate waarin men van mening is dat het indienen van een 

klacht er aan heeft bijgedragen dat wordt voorkomen dat anderen het zelfde overkomt. In eerder 
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onderzoek zagen we dat klachtenfunctionarissen het niet tot hun taak rekenen om te zorgen dat 

klachten bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg (Bouwman e.a. 2019). Vanuit het 

perspectief van de cliënt met een klacht is dit een gemis.  

Opmerkelijk is dat de respondenten bij de klachtenfunctionaris positiever oordelen over het proces en 

de uitkomst als ze ook een officiële reactie van de zorgaanbieder hadden gekregen naar aanleiding 

van de ingediende klacht.  

Wat betreft de geschilleninstantie is te zien dat deze in de ervaring van de respondenten even vaak 

positief scoort als de klachtencommissie wat betreft de ruimte die wordt geboden om ‘het verhaal te 

vertellen’. Opmerkelijk is dat respondenten minder vaak overtuigd zijn van de onafhankelijkheid van 

de geschilleninstantie dan van de onafhankelijkheid van de klachtencommissie, terwijl de 

geschilleninstantie juist los van de zorgaanbieder is georganiseerd. Ten slotte blijkt veel minder vaak 

dat respondenten ervan overtuigd zijn dat het indienen van een klacht bij de geschilleninstantie ertoe 

heeft geleid dat hiermee is voorkomen dat anderen overkomt wat hen is overkomen, dat het heeft 

bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg of dat het rechtsgevoel is hersteld.  

5.7 Reflectie op de resultaten en conclusies ten aanzien van het 
klachtrecht in de Wkkgz  

Het doel van de wetgever wat betreft het klachtrecht was te komen tot een zo goed mogelijke 

aansluiting van het klachtrecht op de behoefte van mensen met een klacht. Voor de wetgever stond 

voorop dat een zo laagdrempelig mogelijke afhandeling van een klacht, bij voorkeur in een gesprek 

met de betrokken hulpverlener, de beste perspectieven biedt. De wetgever heeft met de Wkkgz 

enerzijds ruimte geboden aan zorgaanbieders om met de nodige vrijheid vorm te geven aan een 

laagdrempelige manier van omgaan met klachten. Daarnaast heeft de wetgever een vorm van 

geschilbeslechting in het leven geroepen, waar klagers hun geschil konden voorleggen als, naar hun 

mening, de zorgaanbieder niet of op een onbevredigende manier was ingegaan op hun klacht. Dat 

geschil moet worden beslecht door een onafhankelijke geschilleninstantie die ook een uitspraak kan 

doen over een door klager in te dienen claim. De vraag die in deze paragraaf wordt beantwoord is in 

welke mate deze doelen zijn gerealiseerd, vijf jaar na invoering van de Wkkgz. Deze vraag 

beantwoorden we op basis van de vijf, hier aan voorafgaande, casestudies, een gesprek met 

vertegenwoordigers van de patiëntenfederatie en nader onderzoek onder klagers die een klacht 

indienden bij de klachtenfunctionaris of een geschil indienden bij een geschilleninstantie.  

5.7.1 Draagvlak en implementatie 

Alle partijen met wie in het kader van deze evaluatie een gesprek is gevoerd konden zich goed vinden 

in de uitgangspunten van de Wkkgz: inzetten op de laagdrempelige afhandeling van klachten en het 

bieden van een mogelijkheid aan klagers om, als de zorgaanbieder in hun ogen niet adequaat op de 

klacht reageert, hogerop te gaan met hun klacht. Koepelorganisaties beroepsorganisaties hebben een 

belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van hun leden bij het vormgeven van de 

klachtenregelingen, het opzetten van geschilleninstanties en het informeren van hun leden over het 

klachtrecht. In sommige sectoren, met name onder de nieuwe toetreders tot de Wkkgz, is een groot 


