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OPEN wordt mogelijk gemaakt door 



Patiënten die 
klagen doen dat 
om verschillende 

redenen. De 
mate waarin de 

verschillende 
remedies gericht 

zijn op de 
behoeften van 

patiënten 
varieert. 

In het kader van OPEN wordt daarom 
gesproken van de noodzaak van een ‘Bureau 

OPEN’. 

Op grond van de Wkkgz zijn 
zorgaanbieders verplicht om een verzoek 
tot schadevergoeding zelf zorgvuldig te 
onderzoeken en te beoordelen, dat wil 
zeggen conform de 
zorgvuldigheidsverplichtingen die gelden 
voor alle klachten in de zin van de Wkkgz, 
of die nu een financiële component 
bevatten of niet. 

Als er iets mis gaat in de 
zorg zijn er veel 

verschillende remedies. 
Het bestaan van deze 

procedures naast elkaar 
heeft geleid tot een 
zekere ‘verkokering’ 

binnen de 
zorginstellingen, met het 
risico dat functionarissen 
langs elkaar heen werken, 

en tot rangeerfouten 
waarbij patiënten 

procedurele wegen 
inslaan die niet goed 

aansluiten bij hun 
verwachten en behoeften. 

Laarman & Akkermans, ‘De 
afwikkeling van medische 
schade onder de Wkkgz’,   
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2017 



Juridische categorie Verschijningsvorm in de gezondheidszorg 

Klachtrecht 

Eerste opvang 

Informele klachtafhandeling 

Formele klachtafhandeling 

Tuchtrecht Tuchtklacht bij Medisch Tuchtcollege 

Strafrecht Aangifte bij het OM 

Aansprakelijkheidsrecht 

Buitengerechtelijke afwikkeling door  
ziekenhuis / verzekeraar  

Claim bij Geschillencommissie 
(5K€ => 25K€ Wkkgz) 

Civiele rechter 

Toezicht Melding bij IGZ => Landelijk Meldpunt Zorg 

Overig 
Patiënten / consumentenorganisatie 
(NPCF, Consumentenbond) 
Bemiddelingsloket De Letselschade Raad 

Media Radar, Medische missers, etc. 

Scala aan uiteenlopende remedies 



Dit alles leidt tot een complex 
geheel aan procedurele ‘pijplijnen’ 



De verschillende procedurele 
‘pijplijnen’ anno 2018 



‘Gebeurtenis’ 



Afkomstig  
van patiënt, 

zorgverlener, IGZ, 

media, etc.  



‘Gebeurtenis’ 

Uiting van 
onvrede 
(‘klacht’) 



‘Gebeurtenis’ 

‘Informele’ 
klacht 



‘Gebeurtenis’ 

‘Formele’ 
(schriftelijke) 

klacht 



‘Gebeurtenis’ 

Klacht  
met verzoek om 

schadevergoeding 
(‘Claim’) 



‘Gebeurtenis’ 

Aansprakelijk 
stelling  

(‘Claim’) 



‘Gebeurtenis’ 

Tuchtklacht 



‘Gebeurtenis’ 

‘Calamiteit’ 



‘Gebeurtenis’ 

Straf 
Vervolging 



‘Gebeurtenis’ 

Aansprakelijk 
stelling  

(‘Claim’) 

Tuchtklacht + 



‘Gebeurtenis’ 

‘Formele’ 
(schriftelijke) 

klacht 

Tuchtklacht + 



‘Gebeurtenis’ 

‘Calamiteit’ + 
Aansprakelijk 

stelling  
(‘Claim’) 



‘Gebeurtenis’ 

Aansprakelijk 
stelling  

(‘Claim’) 

Tuchtklacht + ‘Calamiteit’ + 



‘Gebeurtenis’ 

Enzovoort…. 



Wie draaien er allemaal aan de kraantjes?  
[ en wat moet er gebeuren, en op welke termijn?] 



‘Gebeurtenis’ 

‘Informele’ 
klacht 

Zorgverlener? Afdeling? 
Klachtenfunctionaris? 

Peer support? 



‘Gebeurtenis’ 

‘Formele’ 
(schriftelijke) 

klacht 

Klachtenfunctionaris? 
Klachtenonderzoeks-

commissie? Peer support? 



‘Gebeurtenis’ 

Klacht  
met verzoek om 

schadevergoeding 
(‘Claim’) 

Klachtenfunctionaris? 
Klachtenonderzoeks-

commissie? Eigen juristen? 
Verzekeraar? Peer support? 



‘Gebeurtenis’ 

Aansprakelijk 
stelling  

(‘Claim’) 

Eigen juristen? 
Verzekeraar? Peer 

support? En de 
klachtenfunctionaris? 



‘Gebeurtenis’ 

Tuchtklacht 
Eigen juristen? 

Verzekeraar? Peer 
support? En de 

klachtenfunctionaris? 



‘Gebeurtenis’ 

‘Incident’ 
Kwaliteit en veiligheid? Eigen 
juristen? Verzekeraar? Peer 

support? En de 
klachtenfunctionaris? 



‘Gebeurtenis’ 

‘Calamiteit’ 
Kwaliteit en veiligheid. Eigen 
juristen? Verzekeraar? Peer 

support? En de 
klachtenfunctionaris? 



‘Gebeurtenis’ 

Straf 
Vervolging 

Kwaliteit en veiligheid? Eigen 
juristen? Verzekeraar? Peer 

support? En de 
klachtenfunctionaris? 



De Wkkgz noopt tot een proactieve houding naar de 
patiënt toe. Belangrijke uitkomst van onderzoek is dat 

patiënten ‘op de radar moeten worden gehouden’. 

Waarom en bij welke procedures  
zou dat nodig zijn denkt u? 





“Wij hebben nu soms die rol wel maar dat is 
afhankelijk van toeval of ik erbij betrokken ben. En 
je merkt wel, wij zijn toch in die communicatie net 
meer gericht op de ondersteuning van de patiënt 
dan de mensen van het kwaliteitsbureau. Ik denk 
dat dat daar verbetering zit. Wie zorgt er voor de 
patiënt.” 



“Zo’n calamiteitenonderzoek duurt natuurlijk best wel 
lang, zeker op het moment dat het ingewikkeld is en er 
zijn meerdere afdelingen bij betrokken […] Dus dan is het 
gewoon wel goed dat ze gewoon echt een aanspreekpunt 
hebben. Dat hebben we nu nog niet heel goed geregeld. 
Nou, nogmaals, wel als er ook een klacht loopt, want dan 
weten mensen, ‘oké, die klachtenfunctionaris is ook met 
mijn klacht bezig’, dus die bellen ze dan wel. Maar als dat 
niet zo is, is daar eigenlijk nog geen goede begeleiding 
voor.” 



“Als er een incident is en dat niet 
gemeld wordt, dan blijft dat natuurlijk 
onbekend […] Dan heeft de patiënt 
altijd het recht om te zeggen, jongens, 
ik ben het er niet mee eens.” 



“Ja, dan moest je een klacht 
indienen, anders kwam je niet in 
beeld. En [x] wilde helemaal geen 
klacht indienen.” 



‘Uiting van 
onvrede’ 

‘Incident’ 

‘Calamiteit’ 

Geen 
calamiteit? 

Soms zijn er veel 
pijpleidingen, maar is er 

toch geen verbinding 



Verkokering:   
1. Reductie tot sjabloon: de patiënt belandt, 

al of niet per toeval, in één pijpleiding en 
wordt, naar gelang welke dat is, uitsluitend 

nog gezien als een ‘klager’, ‘claimant’, of 
‘onderzoekscasus’.  

2. Blinde vlek: een patiënt die in geen een 
pijpleiding ‘past’, kan door verkokering 

onbedoeld uit beeld blijven. 



Noodzaak tot ‘ontkokering’ van 
procedures 

 
Afstemming en coördinatie binnen één  

‘Bureau OPEN’ ? 



Vragen en 
opmerkingen? 
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