
Definitief 

 

 

HET MAATSCHAPPELIJK VERSLAG IS VERVALLEN, HOE NU OM TE GAAN MET DE 
VERSLAGEN OVER: 
 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
Borging spreiding en bereikbaarheid van acute zorg (WTZi) 
Voorbereiding op opgeschaalde hulpverlening (Rampen Opvang Plan) (WTZi)  
 

- Borging spreiding en bereikbaarheid van acute zorg 

Omdat het maatschappelijk verslag is komen te vervallen, vragen zorginstellingen zich af 

welke onderdelen uit het maatschappelijk verslag nu nog wel benoemd moeten worden 

om aan bovengenoemde verplichtingen te voldoen zoals dat ook in voorgaande jaren het 

geval was.  

 
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

De zorgaanbieder stelt voor elke door hem in stand gehouden instelling een cliëntenraad in, die 

binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke 

belangen van de patiënten/cliënten behartigt. De zorgaanbieder stelt jaarlijks een verslag op 

over de wijze waarop ten aanzien van de instelling deze wet is toegepast. Dit verslag is 

vormvrij. 

 

Wet klachtrecht cliënten zorginstellingenecht cliënten zorgsector 

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt 

opgesteld, waarin worden aangegeven: een beknopte beschrijving van de regeling; de wijze 

waarop de zorgaanbieder die regeling onder de aandacht van zijn patiënten/-cliënten heeft 

gebracht; de samenstelling van de klachtencommissie; in welke mate die klachtencommissie 

haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen, bedoeld in 

het tweede lid; het aantal en de aard van de door die klachtencommissie behandelde klachten; 

de strekking van de oordelen en aanbevelingen van die klachtencommissie; de aard van de 

maatregelen. Dit verslag is vormvrij. 

 
Tot slot vraag ik uw aandacht voor verslagen over: 

 

Borging spreiding en bereikbaarheid van acute zorg (WTZi) 

Basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, de crisisfunctie van 

GGZ-instellingen, regionale ambulancevoorzieningen en huisartsenposten nemen op een 

constructieve wijze deel aan het op initiatief van het traumacentrum georganiseerde regionale 

overleg acute zorgketen. De in dat overleg gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen. 

De instelling legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop de instelling 

invulling heeft gegeven aan de in het overleg gemaakte afspraken.  
 

Voorbereiding op opgeschaalde hulpverlening (Rampen Opvang Plan) (WTZi) 

Basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en academische ziekenhuizen bereiden zich in 

samenwerking met andere zorgverleners en diensten uit de acute ketenzorg voor op inzet in 

opgeschaalde situaties. Hiervoor dient de zorginstelling over een Rampen Opvang Plan te 

beschikken. Het Rampen Opvang Plan dient regelmatig te worden bijgesteld op grond van 

ervaringen uit trainingen en oefeningen, regionaal overleg acute zorgketen. De in dat overleg 

gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen. De zorginstelling doet in de jaarverantwoording 

jaarlijks verslag over de wijze waarop de instelling hier invulling aan heeft gegeven.  

In 2013 zullen de vragen hierover in DigiMV worden opgenomen. Voor de continuïteit 

geef ik u in overweging hierover in 2012 apart te rapporteren. 

 


