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Gebruik de digitale handreiking voor cliëntenraden 

Als lid van de cliëntenraad gaat de zorg die cliënten ontvangen u aan het hart. Door uw 
deelname aan de cliëntenraad draagt u bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de 
zorg op lichamelijk en geestelijk gebied. 
Aandacht voor het mentaal welbevinden en voor levensvragen van cliënten is nood-
zakelijk voor de kwaliteit van leven van de cliënten. Spontane of ‘extra’ contacten 
tussen cliënten en medewerkers dragen hier aan bij. Cliënten voelen zich bijvoorbeeld 
gezonder, veiliger en vervelen zich minder. 
Zorg voor het mentaal welbevinden van cliënten krijgt vaak nog niet de aandacht die 
het verdient. De cliëntenraad kan een belangrijke bijdrage leveren om dit te verbeteren. 
Hoe kan een cliëntenraad dit aanpakken? Wat kan er van de cliëntenraad worden 
verwacht? Welke taken heeft de cliëntenraad hierbij?

De digitale handreiking Aandacht voor levensvragen op de agenda helpt cliëntenraden 
om aandacht voor levensvragen op de agenda te zetten. 
In de handreiking vindt u informatie over:
•  het belang van geestelijke zorg en aandacht voor levensvragen;
• de taken van de geestelijk verzorger en kwaliteit van zorg; 
• de wettelijke basis van geestelijke verzorging; 
• de adviesrol van de cliëntenraad; 
•  het standpunt van LOC Zeggenschap in zorg. 

Hiernaast omvat de handreiking tips voor 
meer informatie en om verder te lezen.

De handreiking is gerealiseerd door het 
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen 
in samenwerking met LOC Zeggenschap in 
zorg. U kunt de handleiding lezen of down-
loaden via:
www.loc.nl
www.netwerklevensvragen.nl/producten

Verbeter de kwaliteit van zorg  
door aandacht voor levensvragen



Wat de cliëntenraad moet weten over wetten en regels

Grondwet: artikel 6 geeft ieder het recht zijn godsdienst of levensovertuiging,  
individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders  
verantwoordelijkheid volgens de wet.

Kwaliteitswet: artikel 3 regelt het recht op geestelijke verzorging.

Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg: mentaal welbevinden is een van de thema’s  
waarover de zorgorganisatie zich moet verantwoorden bij de Inspectie voor de  
Gezondheidszorg (IGZ).

Zorg-leefplan: in het plan horen afspraken te staan over mentaal welbevinden.

De Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz): 
•  geeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht over voorgenomen besluiten over 

geestelijke verzorging;
•  geeft de cliëntenraad het recht gevraagd en ongevraagd te adviseren over  

geestelijke verzorging.



Wat de cliëntenraad kan doen

Cliëntenraadsleden kunnen onderling in gesprek gaan over het belang van geestelijke 
zorg.

De cliëntenraad kan zich op de hoogte stellen van de behoefte van cliënten aan gees-
telijke zorg, dan wel de organisatie adviseren een behoefteonderzoek te doen.

De cliëntenraad kan zich op de hoogte stellen van de scores op mentaal welbevinden 
bij de kwaliteitsmetingen vanwege het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg.

De cliëntenraad kan zich op de hoogte stellen van vragen die in het zorg-leefplan 
staan over mentaal welbevinden en bij cliënten en medewerkers informeren wat hun 
ervaringen hiermee zijn.

De cliëntenraad kan de organisatie adviseren over: 
•  een brede invulling van de verplichting in de Kwaliteitswet om geestelijke  

verzorging te bieden;
•  deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers;
•  de fysieke inrichting van de organisatie;
•  omgaan met diversiteit;
•  mogelijkheden om in de thuiszorg aandacht te besteden aan geestelijke zorg.



Tegelijk met de handreiking verschijnen de volgende twee publicaties:
Lachrimpels en littekens. Geestelijke verzorging in het verzorgings- en verpleeghuis, 
(2010), Evelyn Noltus en Mini Jurjens, Reliëf / Deo Volente / VGVZ, Heeswijk
Te bestellen via www.reliëf.nl

Wat doe je daar nu eigenlijk? Fragmenten van humanistische geestelijke verzorging in
een verpleeghuis, (herdruk 2010), Sonja ‘t Hart-Hartog, De Graaff / Humanistisch 
Verbond, Utrecht
Te bestellen via info@humanistischverbond.nl

Meer informatie over de organisatorische inbedding van aandacht voor levensvragen 
staat in: 
Werken aan mentaal welbevinden. Vijf startpunten voor de zorgorganisatie, (2010), 
ActiZ (eindred.), Bunnik, publicatienummer 10.002
Te bestellen via www.netwerklevensvragen.nl/producten of te downloaden via de 
handreiking.

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
Aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van welzijn en zorg voor 
ouderen.

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerking van ActiZ, 
Agora, Humanistisch Verbond, MOgroep, PCOB en Unie KBO, PThU, Reliëf, Vereniging 
Het Zonnehuis en Vilans. 

De activiteiten van het Expertisenetwerk worden mede mogelijk gemaakt door: Bren-
tano, de gezamenlijke religieuzen in Nederland via de commissie PIN, Ministerie van 
VWS, Ouderenfonds, Porticus, R.C. Maagdenhuis, RCOAK, Skanfonds, Sluyterman van 
Loo, Vereniging Het Zonnehuis en VSBfonds.
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