
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
De cliënt  centraal, zorg op maat, cliënt in eigen kracht 
zetten, innemen van cliëntenperspectief… Zomaar wat 
begrippen die veel genoemd worden in het 
zorglandschap. Cliënten betrekken, het is iets wat door 
velen als belangrijk wordt gezien. Maar waarom is dit 
nu zo belangrijk? Welke uitdagingen komen hierbij 
kijken en vooral, hoe kan een zorgorganisatie hier 
concreet invulling aangeven? 
 
 
Waarom cliënten betrekken bij de zorg?  

Maatschappelijk gezien heeft de cliënt de laatste jaren 
een steeds prominentere rol gekregen als het gaat om 
het vormgeven van zorg (Huber et al., 2016). Er wordt 
steeds meer verantwoordelijkheid bij de cliënten zelf 
gelegd. Dit heeft onder andere te maken met de 
opkomst van internet waardoor cliënten toegang 
hebben tot veel meer informatie betreffende de zorg, 
de marktwerking in de zorg en het feit dat steeds meer 
aandoeningen als chronisch worden gezien en cliënten 
langer in zorg zijn (Rademakers, 2014).  
Het betrekken van cliënten bij de zorg is voor 
verschillende partijen van belang. In de eerste plaats 
voor de cliënt zelf. Door betrokken te worden bij de 
vormgeving van de zorg en hier (waar mogelijk) 
verantwoordelijkheid in te krijgen, ervaren cliënten 
meer eigen regie en krijgen zij meer vertrouwen in de 
zorgverlener. Cliënten, die steeds mondiger en 
kritischer worden, betrekken bij de zorg is ook voor 
zorgverleners van essentieel belang. Onderzoek wijst uit 
dat het betrekken van cliënten bij de zorg leidt tot 
betere prestaties van zorgorganisaties (Heij et. al, 2013).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast is gebleken dat cliënten die actief betrokken 
worden ook meer tevreden zijn over de geleverde zorg  
(Cheung en To, 2011; Laschinger e.a., 2010). Door 
actieve betrokkenheid vormt zich een betere band 
tussen de zorgverlener en de cliënten. Hierdoor kan de 
organisatie kennis verschaffen en krijgt zij de 
beschikking over informatie, wensen en behoeften van 
cliënten. Op die manier kunnen de diensten beter 
afgestemd worden op de cliënt en kunnen er ook 
nieuwe zorgvormen ontwikkeld worden in co-creatie 
tussen organisatie én cliënt. Bijkomend voordeel is dat 
dit onder andere een positief effect kan hebben op de 
productiviteit in de organisatie. Cliënten kunnen dus 
een waardevolle bron zijn tot vernieuwing in de zorg 
(Heij et. al, 2013).  
 
Naast dat de betrokkenheid belangrijk is voor cliënten 
en zorgverleners is er ook een wettelijk kader wat 
richting geeft aan de positie van de cliënt. De Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) pleit voor 
een sterkere positie voor cliënten. In deze wet is 
vastgelegd dat goede kwaliteit van zorg onder andere 
cliëntgericht en afgestemd moet zijn op de reële 
behoefte van de client. Ook is het zo dat de cliënt recht 
heeft op goede informatie over de kwaliteit van zorg. Dit 
houdt onder andere in dat cliënten en eventueel diens 
vertegenwoordigers of nabestaanden betrokken 
moeten worden bij het calamiteitenonderzoek (Wkkgz, 
2018). Het is voor alle partijen belangrijk dat de 
zorgverlener laat zien wat er geleerd is van hetgeen er 
niet goed is gegaan in de zorg.  Ook in de 
kwaliteitskaders en verschillende kwaliteits-
documenten van verschillende branches (VVT, GZ en 
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GGZ) worden organisaties aangezet tot het betrekken 
van de cliënt bij de zorg. Kortom, vanuit wettelijk- en 
kwaliteitskader kan men hier niet meer omheen. 
 
Wat zijn de uitdagingen van het betrekken van 

cliënten bij de zorg? 

De cliënt betrekken bij de zorg kan op verschillende 
manieren. Koopmans et. al hebben in 2015 in opdracht 
van NIVEL onderzoek gedaan naar de samenwerking 
tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in 
de ouderenzorg. Hieruit komt naar voren dat veel 
zorgmedewerkers de cliënt het belangrijkste vinden van 
het werk. Het in gesprek gaan met cliënten over wensen 
en behoeften wordt door de meeste zorgmedewerkers 
ook gedaan. Wat men minder makkelijk vindt, is om de 
wensen en behoeften van cliënten om te zetten in 
concrete werkzaamheden en om in gesprek te gaan met 
cliënten over zaken die niet (helemaal) goed zijn gegaan 
in de zorg. 
  
Ook beleidsmakers geven aan dat het betrekken van 
cliënten bij het vormgeven van beleid niet altijd 
makkelijk is en soms als ingewikkeld wordt ervaren 
(Engels en Boshuizen, 2016). Dit kan een uitdaging zijn 
omdat de behoeften die er zijn soms in strijd kunnen zijn 
met geldende wet- en regelgeving of omdat de 
financiële middelen niet voldoende zijn (Engels en 
Boshuizen, 2016; Heij et. al, 2013).  
Een andere uitdaging is dat het niet altijd eenvoudig is 
om de hele doelgroep van de zorgverlener te betrekken.  
Verschillende onderdelen van de doelgroep hebben ook 
weer verschillende wensen en behoeften. Zo laten 
gemeenten weten dat het apart benaderen van 
doelgroepen een succesfactor is om de cliënten te 
betrekken bij de zorg (Welling, 2014). Daarbij komt 
kijken dat het niet altijd makkelijk is om met cliënten in 
gesprek te gaan en om ‘dezelfde’ taal te spreken. Zo 
heeft VGN een ‘Overzicht Cliëntervaringsinstrumenten 
Waaier 2017-2019’ opgesteld.  Hier wordt een overzicht 
gegeven van elf instrumenten die binnen de GZ-sector 
gebruikt kunnen worden om cliëntervaringen te meten.  
 
 
Hoe concreet invulling geven aan het betrekken van 

cliënten bij de zorg 

Dat het belangrijk is om cliënten te betrekken bij de zorg 
is duidelijk. Zoals gezegd, zien toezichthouders, 
organisaties en vooral cliënten zelf het belang in hun 
betrokkenheid bij de zorg. Tegelijkertijd is dit nog niet 
altijd makkelijk en komen er de nodige uitdagingen bij 
kijken. Hoe kan je hier nu praktisch vorm aan geven en 
wat is daarbij belangrijk? 

Benoemd is dat er goed aangesloten moet worden bij 
de doelgroep en dat de gehele cliëntdoelgroep van de 
organisatie mee moet worden genomen. Verder is het 
belangrijk dat er gehoor wordt gegeven aan wensen en 
behoeften die cliënten kenbaar maken omdat zij anders 
het vertrouwen in de zorgverlener kunnen verliezen.  
Cliënten en hun naasten worden steeds vaker 
betrokken bij calamiteitenonderzoeken. In 2017 zijn bij 
82,5% van alle calamiteitenonderzoeken in de medisch 
specialistische zorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg 
patiënten en cliënten betrokken. Om een goede 
reconstructie van een calamiteit op te kunnen stellen 
moeten (waar mogelijk) alle betrokkenen worden 
geïnterviewd. Daarnaast moeten de uitkomsten met 
cliënt, naasten en/of nabestaanden worden gedeeld. De 
inspectie geeft hierbij ook aan het belangrijk te vinden 
dat organisaties laten zien dat zij leren van de 
ervaringen van cliënten en naasten (IGJ, 2018). 
 
Wat veel gebeurt, is het samen met de cliënt doen van 
een risico-inventarisatie en het gezamenlijk opstellen 
van een behandel- of begeleidingsplan. Maar ook het 
voorleggen van nieuw beleid aan cliëntenraden en hun 
feedback en wensen meenemen bij de definitieve 
vaststelling van dit nieuwe beleid wordt steeds vaker 
toegepast. Een andere leuke vorm is het betrekken van 
cliënten bij het afnemen van audits om op die manier 
ook het cliëntperspectief mee te nemen in de 
kwaliteitsbeoordeling.  
 
Zo betrekt LeekerweideGroep cliënten bij hun interne 
audits. Benieuwd naar hun invulling? Lees het stuk in 
box 1.  
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Box 1: LeekerweideGroep: Het betrekken van cliënten bij het uitvoeren van interne audits. 

 

Aanleiding 

Onze voormalige auditinstantie DNV heeft eind 2016 een aanbeveling ter verbetering gedaan. 

Deze aanbeveling luidde: “neem de ervaringsdeskundigheid mee in de interne audits. Laat cliënten 

op onderdelen zelf toetsingen doen”. 

De kwaliteitsmedewerkers zijn hierover gaan nadenken en zagen zeker mogelijkheden om cliënten 

te betrekken bij het uitvoeren van interne audits. Ook binnen het Management Team werd het 

voorstel enthousiast ontvangen. Samen met de cliëntondersteuner zijn we gaan zoeken naar een 

mogelijkheid om cliënten te gaan betrekken bij de interne audits.  

 

Cliënten in het auditteam 

Wij zijn trots op de enthousiaste deelname van een viertal cliënten uit de Cliëntenraad binnen het 

interne auditteam. Samen met een ervaren auditor gaan zij (mede) met zelf aangedragen 

onderwerpen op pad naar medewerkers en locaties met als doel zaken te signaleren die kunnen 

worden verbeterd. De cliënten zijn begin van dit jaar geschoold om dit onderzoekswerk goed te 

kunnen doen. Zo weten onze nieuwe onderzoekers, zoals ze zichzelf noemen, wat een 

audit/onderzoek is, waarom ieders mening belangrijk is en waarom onderzoeken belangrijk zijn. 

Kortom, de structuur is er, de basis is gelegd en de onderzoekers hebben talent. Met zijn allen 

weten we dat het een leerproces is waarin cliënten kunnen leren en groeien. Die ruimte willen we 

ze dan ook zeker bieden. 

Na afloop van een audit evalueren de cliënten met hun eigen maatje hoe het gesprek is gegaan en 

hoe we dit eventueel een volgende keer kunnen verbeteren. Daarnaast wordt ook met het gehele 

auditteam periodiek teruggekeken op de uitgevoerde audits. 

 

Cliënten aan het woord 

Wat vinden de vier cliënten zelf van het uitvoeren van onderzoeken met een vast maatje? 

Hieronder vind je hun reacties: 

• Gesprekken voeren met anderen vind ik interessant 

• Soms is het wat moeilijk maar ik krijg wel ondersteuning van mijn maatje 

• Ik vond het leuk om te doen, om de antwoorden te horen hoe het op de woning gaat 

• Ik leer ervan om met anderen in gesprek te gaan 

• Ik wil erachter komen wat verbeterd kan worden, bijvoorbeeld ziekteverzuim, veiligheid, 
wat er leeft op de woningen. 

• Ik steek er sowieso wat van op. Ik leer waar wij niet aan denken waar zij op de woning 
tegen aan lopen. 

• Ik vind het leuk om te zien wat we kunnen verbeteren en dat we er wat mee bereiken 

• Het is leerzaam. Ik leer ook van wat cliënten aangeven 

• Ik leer hoe je zo’n interview doet (openen, vragen stellen, afsluiten) 
 

Natuurlijk is het even wennen en vraagt deze manier van auditen om aanpassingen. 

• Het is lastiger om afspraken te maken: de cliënt heeft ook zijn ‘verplichtingen’ waar we 
rekening mee moeten houden.  

• Sommige cliënten kunnen niet lezen en schrijven: het vragenformulier wordt aangepast 
naar een pictoversie.   
 

Wij vinden de inbreng van cliënten zeker van toegevoegde waarde! 
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Betrekken van cliëntervaringen middels het afnemen 
van een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) is iets 
wat voor velen een bekende vorm is. Triaspect ziet het 
CTO niet alleen als een vragenlijst op zich maar zet de 
tool in als startpunt voor een gesprek met de cliënt 
over zijn of haar beleving van de kwaliteit van zorg. Wij 
moedigen organisaties aan om met cliënten, aan de 
hand van een CTO, in gesprek te gaan en de 
uitkomsten te vertalen naar concrete verbeteracties.  
Bent u nieuwsgierig naar ons CTO of andere manier om 
cliënten te betrekken bij de zorg? Neem dan contact 
op via info@triaspect.nl. Wij adviseren u graag!  
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