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In de zorgsector is er een ruim pallet aan mogelijkheden om een 
geschil te beslechten, zowel reguliere als sectorspecifieke. Bij het 
opstellen van overeenkomsten in de zorg of het ontstaan van 
geschillen is het verstandig om bij aanvang de goede juridische weg 
te kiezen voor het optimale resultaat. Deze bijdrage belicht de 
verschillende opties, met de voor- en nadelen. Hierbij is het devies: 
bezint eer gij begint! 
 
De zorgsector biedt vele mogelijkheden om een geschil te beslechten. 
Hierbij moet je niet alleen denken aan de reguliere 
(geschilbeslechtings)opties, zoals een ‘normale’ civiele procedure voor de 
overheidsrechter of een arbitrage bij het NAI. Maar ook zijn er 
sectorspecifieke gespecialiseerde colleges en commissies speciaal voor 
professionele partijen maar ook voor particulieren. Eventuele geschillen 
omtrent zorgverzekeringen laten wij hieronder buiten beschouwing. 

 
Overzicht van reguliere geschilbeslechtingsmogelijk-
heden met voor- en nadelen  
 
Hieronder treft u een overzicht van de reguliere mogelijkheden om 
(contractuele) geschillen op te lossen, met daarbij de voor- en nadelen. 
 

 
Partijen onderhandelen met elkaar cq. voeren 
onderling overleg 

 
Voordeel: 

- Vaak gekozen als voorportaal voor formele 
geschilbeslechting  

- Vertrouwelijk en niet openbaar 
- Tijd- en kostenbesparend 

Nadeel: 
- Proces leidt niet tot bindende vaststelling, tenzij 

partijen hun afspraken vastleggen in een 
vaststellingsovereenkomst 
 

 
Mediation 

 
Bekend algemeen register van mediators: 
www.mfnregister.nl 
www.nai-nl.org  

 
Voordeel: 

- Snelheid en flexibel 
- Deskundige en onafhankelijke procesbegeleiding 

door gekozen mediator 
- Vertrouwelijk en niet openbaar 
- Ruimte voor creatieve oplossingen  
- Geen onnodige schade aan relaties 
- Tijd- en kostenbesparend 

Nadeel: 
- Op vrijwillige basis, niet afdwingbaar (tenzij dit 

contractueel is overeengekomen) 
- Afspraak tot mediation kan altijd door een van 

http://www.mfnregister.nl/
http://www.nai-nl.org/


 

partijen worden beëindigd 
 

 
Bindend Advies 
 
Bekend algemeen register van bindend adviseurs: 
http://www.nai-nl.org  

 

 
Voordeel:  

- Snel en informeel 
- Deskundige en onafhankelijke beoordeling geschil 

door gekozen bindend adviseur gespecialiseerd 
op onderwerp geschil 

- Vertrouwelijk en niet openbaar 
Nadeel: 

- Anders dan bij arbitrage, dat eindigt met een 
arbitraal vonnis is, is een bindend advies geen 
vonnis. Het bindend advies kan dan dus ook niet 
zomaar ten uitvoer worden gelegd. Daar is de 
rechter voor nodig. Het overeenkomen van 
bindend advies staat er ook niet aan de weg dat 
partijen toch naar de rechter gaan. De rechter 
houdt echter wel rekening met het bindend advies 
en zal in beginsel slechts toetsen of het bindend 
advies niet onredelijk is. Een kort geding is altijd 
mogelijk, ondanks het bestaan van een bindend 
advies afspraak 
 

 
Arbitrage 
 
Bekend algemeen register van arbiters: 
www.nai-nl.org  

 

 
Voordeel: 

- Snel en flexibel (reguliere arbitrage duurt 
gemiddeld 6 maanden) 

- Vertrouwelijk en niet openbaar 
- Deskundige en onafhankelijke beoordeling door 

arbitraal college specifiek gekozen op het 
onderwerp geschil 

- Vonnis in één instantie (geen hoger beroep) en 
kan meteen worden uitgevoerd 

Nadeel: 
- Vonnis vaak gulden middenweg 
- Mogelijk hoge kosten: arbitraal college dient te 

worden betaald en daadwerkelijke 
proceskostenveroordeling is mogelijk 
 

Burgerlijke rechter (waaronder ook conservatoir 
beslagprocedure, kort geding en 
Ondernemingskamer) 
 
Zie voor een overzicht van de gerechten: 
www.rechtspraak.nl  
 

Voordeel:  
- Bindend oordeel, bij kort geding en 

Ondernemingskamer zelfs op (zeer) korte termijn  
- Bij kort geding, de conservatoir beslagprocedure 

of verzoek om voorlopige voorziening bij de 
Ondernemingskamer kunnen op korte termijn een 

http://www.nai-nl.org/
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bepaalde situatie (of verhaalspositie) worden 
zeker gesteld of worden teruggedraaid. 

- Onafhankelijke algemeen getrainde rechters 
- Procedure gaat volgens vaststaand 

procesreglement 
- Mogelijkheid van hoger beroep en cassatie 
- Kosten: toegang tot overheidsrechter is relatief 

goedkoop en er is slechts beperkte 
kostenveroordeling mogelijk 

Nadeel: 
- Verplichte bijstand door advocaat 
- Normale bodemprocedure duurt relatief lang 
- Openbaarheid vonnis en zittingen 

 
 
Overzicht van speciaal voor de zorg ingerichte 
scheidsgerechten voor professionele partijen 
 
In de gezondheidssector zijn er enige algemene gespecialiseerde 
colleges voor de beslechting van geschillen tussen partijen (niet zijnde 
particulieren) die actief zijn in de zorg. Voor de voor- en nadelen van de 
betreffende geschilbeslechtingsnadelen verwijs ik naar het overzicht 
hierboven. 
 

 
Scheidsgerecht Gezondheidszorg 
www.scheidsgerechtgezondheidszorg.nl   
 
 
Participanten: Actiz, NVZ, Vereniging van 
Ziekenhuizen, GGZ Nederland, VGN, KNMG, KNMP, 
NMT, KNOV, VGVZ, NVKC, NVZD 

 
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg houdt zich bezig 
met arbitrage en bindend advies in geschillen tussen via 
hun organisaties aangesloten instellingen, 
samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg. Partijen dienen de bevoegdheid van het 
Scheidsgerecht tot geschillenbehandeling te zijn 
overeengekomen of bij het ontstaan van het geschil 
overeenkomen. In het algemeen geschiedt dit bij 
samenwerkings- of arbeidsovereenkomst. Ook in CAO's 
wordt verwezen naar het Scheidsgerecht. Verder kunnen 
partijen de bevoegdheid van het Scheidsgerecht bij aparte 
overeenkomst overeenkomen. 
 

 
Governancecomissie Gezondheidszorg 
www.scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/governance 
 

 
Deze commissie is vanaf 1 juli 2009 opengesteld voor 
belanghebbenden, zoals (centrale) cliëntenraden, die 
betrokken zijn bij een aangesloten zorgorganisatie en die 
menen nadeel te ondervinden door het (niet) naleven van 
de Zorgbrede Governancecode door een zorgorganisatie. 
De brancheorganisaties in de zorg willen met deze stap 
bereiken dat de naleving van de Governancecode in de 
sector beter toetsbaar wordt. 
 
 

http://www.scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/
http://www.scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/governance


 

 
Stichting Mediation en Arbitrage 
Gezondheidszorg 
www.smag.nl   

 

 
SMAG houdt zich bezig met arbitrage en mediation tussen 
beroepsbeoefenaren en/of instellingen in de 
gezondheidszorg, bijvoorbeeld op het gebied van 
financiële zaken of samenwerking. 

 
Overzicht van speciaal voor de zorg ingerichte 
mogelijkheden voor consumenten 
 
Voor patiënten en/of particulieren (hierna: consumenten) zijn er in de 
zorgsector naast de reguliere kanalen de volgende voor de zorg 
gestimuleerde mogelijkheden om hun klacht/geschil op te lossen: 
 

 
In gesprek met zorgverlener 
www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/in-gesprek-met-
de-zorgverlener  
 

 
De eerste stap die wordt gestimuleerd vanuit de zorg is 
om het gesprek aan te gaan met zorgverlener en er 
samen proberen uit te komen. 
 

 
Klachtenfunctionaris bij zorgverlener 
www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/klachtenfunctio
naris  

 
Als de consument een klacht heeft en er niet meer uitkomt 
met zorgverlener, dan kan de klachtenfunctionaris van de 
betreffende zorginstelling bemiddelen. 
 

 
Klachtencommissie bij zorgverlener 
www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/klachtencommi
ssie 
 

 
Indien het contact met de klachtenfunctionaris het geschil 
niet oplost, dan kan een officiële klacht bij de zorgverlener 
worden ingediend.  

 
Geschillencommissie 
a. Geschillencommissie Zorginstellingen 
https://www.degeschillencommissie.nl/over-
ons/commissies/zorginstellingen/ 
b. Geschillencommissie geestelijke 
gezondheidszorg 
https://www.degeschillencommissie.nl/over-
ons/commissies/geestelijke-gezondheidszorg/ 
c. Geschillencommissie verpleging, verzorging 
en thuiszorg 
https://www.degeschillencommissie.nl/over-
ons/commissies/verpleging-verzorging-en-thuiszorg/ 
d. Geschillencommissie verpleging, verzorging 
en thuiszorg 
https://www.degeschillencommissie.nl/over-
ons/commissies/verpleging-verzorging-en-thuiszorg/ 
e. Geschillencommissie zelfstandige klinieken 
https://www.degeschillencommissie.nl/over-
ons/commissies/zelfstandige-klinieken/ 

 

 
Als een klacht niet is opgelost door de klachtencommissie 
(bijvoorbeeld omdat de consument het niet eens is met 
oordeel van de klachtencommissie), dan kan de 
consument zijn klacht voorleggen aan een 
geschillencommissie. Deze behandelt klachten over de 
kwaliteit van zorg en schadeclaims. Niet alle zorgverleners 
zijn aangesloten bij een geschillencommissie. De 
geschillencommissie komt niet tot een vonnis, maar tot 
een soort van bindend advies. Een geschillencommissie 
kan een klacht niet-ontvankelijk, ongegrond of (deels) 
gegrond verklaren. Ook komt het voor dat de commissie 
de partijen tot een schikking brengt.  Er is geen beroep 
mogelijk tegen het advies van de geschillencommissie. 
Maar als de consument het niet eens is met het advies 
van de geschillencommissie, dan kan deze wel besluiten 
om alsnog naar de rechter te stappen. Dat moet binnen 
twee maanden na de uitspraak van de 
geschillencommissie. De rechter kan het advies van de 
geschillencommissie vernietigen als hij het niet redelijk 
vindt. Vergeleken met een gerechtelijke procedure is de 
procedure bij de geschillencommissie sneller en 
goedkoper. Het is bij deze procedure niet nodig een 
advocaat in te schakelen. De commissie heeft bovendien 
specifieke kennis van de branche. De consument betaalt 
wel het zogenaamde klachtengeld; dat varieert per 
branche en ligt tussen de € 25,- en € 125,-.Deze regeling 
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zal gaan veranderen bij inwerkingtreding van het de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (zie hieronder). 
 

 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/tuchtrec
hter 
 
 

 
Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stelt op basis 
van de klacht vast of de zorgverlener zijn werk goed 
gedaan heeft. Als dat niet het geval is, verklaart het 
tuchtcollege de klacht gegrond en kan het de zorgverlener 
een maatregel opleggen. Niet alle zorgverleners vallen 
onder het tuchtrecht. De uitspraak van de tuchtrechter is 
bindend voor zorgverleners die onder het tuchtrecht 
vallen. Als de zorgverlener een maatregel krijgt opgelegd 
door het regionale tuchtcollege, kan hij in beroep gaan. 
Als het tuchtcollege de klacht (deels) ongegrond of niet 
ontvankelijk verklaart (bijvoorbeeld omdat de klacht niet 
over een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar gaat), 
kan er in hoger beroep worden gegaan bij het Centraal 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 
 

 
Landelijk Meldpunt Zorg 
www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/klacht-melden-
bij-het-landelijk-meldpunt-zorg#melden-bij-het-lmz  

 

 
Een consument kan zijn klacht melden bij het Landelijk 
Meldpunt Zorg. LMZ beantwoordt de vragen en adviseert 
over eventuele vervolgstappen. Het meldpunt stuurt 
daarnaast dagelijks een overzicht van alle vragen en 
klachten van burgers naar de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ). De inspectie kan besluiten een 
onderzoek te doen naar een klacht. Op basis van het 
onderzoek treft de inspectie eventueel maatregelen. 
 

 
Klacht via Beroepsvereniging 

 
Soms kan de consument ook terecht met zijn klacht bij de 
beroepsvereniging van betreffende zorgverlener. 
 

 
Een procedure bij een geschillencommissie of tuchtcollege voor 
Gezondheidszorg wordt in praktijk geregeld gebruikt als voorportaal bij 
een juridische procedure bij de overheidsrechter. Naast een civiele 
procedure bij de overheidsrechter behoort ook een strafrechtelijke 
aangifte /procedure tot de mogelijkheden. 
 
Verder bestaat er natuurlijk ook de reguliere mogelijkheid om tot 
mediation over te gaan. In de zorgbranche zijn er veel partijen actief die 
gespecialiseerd zijn in mediation in de zorgsector. Zie hiertoe onder 
meer www.mediationindegezondheidszorg.nl.  
 
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
 
Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Deze wet zal de Wet 
klacht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen 
(KZI) gaan vervangen. De wet heeft gevolgen voor de klachten- en 
geschillenprocedures van zorgaanbieders. Volgens de wet moeten 
zorginstellingen zorgen voor een effectieve en laagdrempelige 
klachtenregeling. Verder is de zorgaanbieder verplicht een of meer 
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personen aan te wijzen die de cliënt gaat adviseren en ondersteunen met 
de klacht. De behandeling van een klacht mag niet meer dan 6 weken 
duren, eventueel te verlengen tot 10 weken. Bovendien vervalt de 
verplichting om een klachtencommissie te hebben, maar moeten 
zorgaanbieders zich aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. 
Het is aan te raden voor zorgaanbieders om hun klachten en 
geschillenprocedures in lijn te brengen met deze nieuwe wetgeving. 
Hiertoe verwijs ik ook naar het eerder verschenen artikel hierover op 
Rechtindezorg.nl: Klachtrecht: over nieuwe wetgeving en gelauwerde 
principes.  
 
Bij het opstellen van een overeenkomst of het opstarten van een geschil 
is het van belang de juiste juridische (geschilbeslechtings)route te kiezen. 
Het hangt van de positie van partijen en aard van het (mogelijke) geschil 
af welke geschilbeslechtingsroute het beste past. Het is verstandig om in 
geval van twijfel hiervoor een gespecialiseerde jurist in te schakelen. De 
gewenste geschilbeslechtingsmethode dient schriftelijk te worden 
overeengekomen. Als afspraken niet op papier staan, kunnen partijen in 
principe alleen naar de burgerlijke rechter, tenzij partijen alsnog arbitrage 
overeenkomen. Het beste is natuurlijk om voor aanvang van een 
samenwerking de afspraken goed schriftelijk vast te leggen. Dat voorkomt 
problemen bij mogelijke latere verslechtering van de onderlinge 
verhoudingen.  
 
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met 
een van onze experts. 
 

Bart de Ruijter 
020 5506 659 
bart.de.ruijter@kvdl.com  
 

Fenna van Dijk 
020 550 6680 
fenna.van.dijk@kvdl.com    

Meer informatie 
Wilt u op de hoogte 
worden gehouden van 
ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg? Meld 
u dan aan voor Recht in 
de zorg Nieuws. Klik hier. 
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