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Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS,
Met belangstelling heeft de KNMP het voorstel voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
(Wmcz 2018), de Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijzigingen gelezen. Op 4 juli is dit
wetsvoorstel aangemeld voor de plenaire behandeling. In uw voorbereiding op deze plenaire behandeling
spreekt de KNMP graag haar steun uit voor de voorgenomen uitzonderingspositie van apothekers.
In lid 2 van artikel 1 van de nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in
zorginstellingen valt te lezen dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald op welke vormen van zorg
deze wet niet van toepassing is. Gezien de wijze waarop de zorg door apothekers wordt verleend en de relatie
tussen de patiënt en apothekers acht de KNMP het voor de hand liggend dat de Wmcz 2018 niet op apothekers
van toepassing is. De KNMP is dan ook zeer content met het voornemen van minister Bruins om apothekers
van de reikwijdte van de Wmcz 2018 uit te zonderen.
De KNMP onderkent het belang van goede medezeggenschap. Tegelijkertijd zijn er vormen van zorgverlening
waar de Wmcz 2018 niet tot de met de wet beoogde, effectieve medezeggenschap leidt. De Wmcz 2018 geeft
een drietal criteria voor uitzondering: de wijze waarop de zorg wordt verleend, het doel van de zorg en de
relatie tussen cliënt en instelling. De KNMP kan zich goed vinden in deze criteria voor uitzondering. De
minister stelt in dat kader op pagina 25 van de Nota naar aanleiding van het verslag dat hij voornemens is om
apothekers gezien de zeer kortstondige relatie met patiënten uit te sluiten van de reikwijdte van de wet. De
KNMP herkent zich in het geschetste beeld en ondersteunt de lijn van de minister van harte.
Het leveren van goede farmaceutische zorg is het primaire doel van apothekers als eerstelijns zorgverlener.
Apothekers werken continu aan het verbeteren van de patiëntbeleving. Het vragen naar de zorgwensen,
behoeften en voorkeuren van patiënten is daarbij vanzelfsprekend. Dit gebeurt voortdurend in de zorgrelatie
tussen patiënt en apotheker. Apothekers zullen dan ook actief werk blijven maken van het leveren van
betrouwbare zorg van hoge kwaliteit, met een goede relatie tussen patiënt en apotheker.
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