
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorg Zaken Groep Opleidingen 
 

 
Cliëntenrechten in de zorg 

 
 

In één dag bent u op de hoogte van de 
huidige rechten van cliënten in de zorg! 

De opleiding 

De cliënt staat centraal in de zorg. In één dag krijgt u op een toegankelijke manier een overzicht van alle rechten van de 

cliënt en daarmee dus ook de plichten van de zorgaanbieder.  
 

Vooraf aan de opleiding heeft u de mogelijkheid om uw vragen in te dienen.  

Bovendien ontvangt u na de opleiding een gratis digitaal naslagwerk. 

 

Voor wie? 
• leidinggevenden in de zorg 
• beleidsmedewerkers 
• juristen 
• leden van Cliëntenraden 
• adviseurs 
• praktijkeigenaren 
• praktijkmanagers 
 

Het programma duurt circa van 09.30 uur tot 16.30 uur. 
 
09.30     ontvangst, koffie en thee 
10.00     ochtend programma 
• Overzicht van de cliëntenrechten toelichten; 
• De zorgovereenkomst, Wgbo; 
• Gedwongen opname en behandeling; 
• Het zorgleefplan; 
• Wilsonbekwaamheid. 
12:30     lunch 
13:30     middag programma 
• Privacy en vertegenwoordiging; 
• Eisen aan de kwaliteit; 
• Klachten en geschillen, Wkkgz; 
• Cliëntenraad; 
• E-health. 
16:30     afsluiting met aansluitend borrel 

12:30     lunch 
 
13:30     middag programma 
• Privacy en vertegenwoordiging; 
• Eisen aan de kwaliteit; 
• Klachten en geschillen, Wkkgz; 
• Cliëntenraad; 
• E-health. 

 
16:30     afsluiting met aansluitend borrel 

Programma 

http://zorgzakengroep.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Klik hier en schrijf u vandaag nog in! 

Docenten 
De docenten zijn: 
• Mr. Wim Wickering, universitair docent Gezondheidsrecht 
• Mr. Linsey Schaftenaar, jurist Zorg Zaken Groep 

In Company 
Deze opleiding leent zich uitstekend om In 
Company te organiseren. Wij kunnen de 
opleiding dan volledig op maat maken. Samen 
met u beoordelen wij welke onderwerpen aan de 
orde moeten komen en de duur van de opleiding. 

Cursusmateriaal 
Iedere deelnemer ontvangt gratis 
een digitaal naslagwerk van de 
opleiding. 

Kosten 
€ 395,-- exclusief BTW, inclusief 
koffie en thee, lunch en digitaal 
naslagwerk. 

Wat anderen zeggen over onze opleidingen: 
 
“Veel interactie met docenten en de andere 
deelnemers.”  
 
“Wim en Linsey weten de theorie goed over te 
brengen met veel praktijkvoorbeelden.” 
 
“Al mijn vragen zijn beantwoord.”  
  

 
Contact en meer informatie 
 
T: 053 – 43 45 490 
E: info@zorgzakengroep.nl 
 
http://zorgzakengroep.nl/opleidingen-voor-de-zorgaanbieder 

Locatie 
Zorg Zaken Groep  
Ariënsplein 2 
7511 JX Enschede 
 
Zorg Zaken Groep ligt op een steenworp afstand van 
het centraal station Enschede. 
 
Het is daarom prima bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Komt u liever met de auto, dan kunt u 
gratis parkeren op ons parkeerterrein. 
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