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Geachte heer Laterveer,
Met uw brief van 21 april 2020 benadert u mij over de
medezeggenschapsregelingen, die zorginstellingen en cliëntenraden in het kader
van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) samen
moeten gaan afspreken. Dergelijke nieuwe regelingen zijn nu aan de orde, omdat
per 1 juli de nieuwe Wmcz 2018 in werking treedt en instellingen geacht worden
binnen een half jaar na inwerkingtreding over geactualiseerde regelingen te
beschikken. U bepleit, gelet op de huidige situatie, om de termijn te verruimen
waarop individuele cliëntenraden met de instellingsbesturen deze nieuwe
regelingen moeten hebben afgesproken.

Bijlage(n)

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Uw verzoek heb ik besproken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
In de huidige situatie hebben zowel de IGJ als ik er uiteraard alle begrip voor dat
veel zorgaanbieders hun focus vooral hebben op het goed omgaan met de crisis
en niet zo zeer op nieuwe wetgeving. Tegelijk willen we benadrukken dat
communicatie met patiënten en cliënten juist nu van groot belang is. Ook in de
huidige situatie moet het cliëntperspectief nadrukkelijk de aandacht krijgen die het
verdient en de IGJ zal daarop letten.
De IGJ heeft aangegeven niet vanaf 1 juli direct actief te zullen gaan handhaven
op de nieuwe wettelijke bepalingen rondom medezeggenschap ten aanzien van
zorgorganisaties die door de coronacrisis nog niet in alle opzichten voldoen aan de
nieuwe wet. Daarmee krijgen cliëntenraden en zorgorganisaties die daarvoor extra
tijd nodig hebben de gelegenheid om zorgvuldig hun nieuwe afspraken vast te
leggen.
Daarnaast verwacht de IGJ evenmin - ook als de corona-situatie onder controle is
en zorgaanbieders weer meer ruimte hebben voor andere zaken - dat alle
zorgaanbieders (met name in de eerste lijn) die nog niet eerder een cliëntenraad
in het leven hadden geroepen, direct de voorgeschreven cliëntenraad zullen
hebben ingericht. Uiteraard verwachten we wel dat aanbieders zich vanaf 1 juli
zullen inzetten om aan de wet te gaan voldoen. Daar zal de IGJ na 1 juli wel op
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gaan toezien.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
de minister voor Medische Zorg
en Sport,
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Martin van Rijn
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