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1  Titel  
  Klachtenregeling voor cliënten van Zorggroep Noordwest Veluwe. 
   

2  Doel  
  De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt specifieke eisen aan de behandeling 

van klachten door instellingen in de gezondheidzorg. Deze regeling bevat de vertaling van die 
specifieke eisen voor de praktijk binnen Zorggroep Noordwest-Veluwe. 

   
3  Toepassingsgebied  
  Binnen Zorggroep Noordwest-Veluwe. 

   
4  Definities  
   Aangeklaagde  

Degene tegen wie de klacht zich richt. Dit is de persoon – de zorgaanbieder zelf of een voor 
deze (in het verleden) werkzame persoon – die direct betrokken was bij, of die 
verantwoordelijkheid draagt voor wat de klager in zijn klacht aan de orde stelt.   
 Inspecteur 

De bevoegde inspecteur voor de volksgezondheid. 
 Cliëntenraad 
De cliëntenraad die op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is 
ingesteld ten behoeve van de cliënten van de zorgaanbieder. 
 Klacht  
Uiting van onvrede over de zorgverlening, de dienstverlening of de bejegening, of een 

combinatie daarvan, door de zorgaanbieder of een voor hem werkzame persoon.  
 Klachtenafhandeling  
Verzamelbegrip voor alle handelingen, procedures en instanties die betrekking hebben op de 
omgang met klachten.  
 Klachtenbehandeling  
De formele procedure bij de Klachtenfunctionaris die gericht is op het doen van een uitspraak 
over de gegrondheid van de klacht.  

 Klachtenbemiddeling  
Een methode om met de inzet van een neutraal en onpartijdig persoon, de 
klachtenfunctionaris, een conflict, of bij de klager levende onvrede, tot een oplossing te 
brengen. Er kan op verschillende manieren bemiddeld worden bij klachten, onder meer door 

een bemiddelingsgesprek tussen de klager en de aangeklaagde(n) onder begeleiding van de 
klachtenfunctionaris.  
- Klachtenfunctionaris  

De door de zorgaanbieder aangewezen persoon die zich toelegt op de opvang en de afhandeling 
van klachten en op de bemiddeling bij klachten. De klachtenfunctionaris is weliswaar in dienst 
van de Zorggroep maar verricht zijn werkzaamheden vanuit een professioneel onafhankelijke 
en onpartijdige positie. De klachtenfunctionaris kan en zal waar mogelijk naar aanleiding van of 
in samenhang met klachten advies uitbrengen in het kader van kwaliteitsverbetering.  
 Klachtenopvang  

Klachtenopvang is het aanhoren van de klager en/of het in ontvangst nemen van de klacht, 
waarbij zo nodig (beperkte) emotionele opvang wordt geboden en waarbij in overleg met de 
klager wordt bepaald hoe de klacht verder zal worden afgehandeld. In dit kader vindt – voor 
zover nodig – een nadere verkenning plaats van het verhaal van de klager, de toedracht, de 
acties tot dan toe, de doelen en de wensen van de klager en of de klacht in behandeling kan 
worden genomen. Daarnaast kan ondersteuning worden geboden bij het op schrift stellen van 
de klacht.  

Klachtenopvang is een functie die elke klachteninstantie rondom het moment van indiening van 

een klacht vervult. De klachtenfunctionaris heeft hierin echter een expliciete taak.  
 Klager  
Een natuurlijk persoon die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van de Zorggroep 
en een klacht indient. Dit kan de cliënt zelf zijn of namens de cliënt zijn vertegenwoordiger. 
Ook kan geklaagd worden over een gedraging jegens een cliënt die inmiddels is overleden.  
 Raad van Bestuur 

De raad van bestuur van de zorgaanbieder  
 Wet  
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  
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 Zorgaanbieder  
De rechtspersoon die de Zorggroep in stand houdt. De rechtspersoon betreft Stichting 
Noordwest-Veluwe Holding en haar juridische dochterorganisaties en vertegenwoordigd door de 

Raad van Bestuur.  
 Zorgverlener  
Een (in het verleden) voor de zorgaanbieder werkzame persoon, die direct of indirect betrokken 
is (geweest) bij de zorgverlening, de dienstverlening of de bejegening waar het in de klacht 
over gaat. 

   
5  Uitgangspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling 

  Algemeen 
5.1 A De klager kan kiezen waar hij zijn klacht kenbaar wil maken en in behandeling wil laten nemen: 

bij de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling of bij de klachtenfunctionaris. 
5.1 B De klacht wordt bij voorkeur eerst tussen de klager en de aangeklaagde besproken. Dit is het 

moment waarop veelal direct een oplossing van de klacht mogelijk is. 
5.1 C Bij de opvang, de bemiddeling en de behandeling van de klacht staan onpartijdigheid en 

onbevooroordeeld zijn voorop. 

5.1 D Bij de afhandeling van klachten wordt hoor en wederhoor toegepast. 
5.1 E Klachten worden snel, zorgvuldig en deskundig afgehandeld. 
5.1 F De klachten die bij de klachtenfunctionaris binnenkomen worden centraal geregistreerd door de 

klachtenfunctionaris.  
De klachten die elders binnenkomen worden eveneens – zoveel mogelijk – verzameld, om in de 
kwaliteitsrapportage te worden verwerkt 

5.1 G Klachten worden zoveel mogelijk vertaald naar kwaliteitsverbetering van de zorg. 
   
5.2  Wie een klacht indienen? 
  Een klacht kan worden ingediend door:  

 een natuurlijk persoon die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Zorggroep 
Noordwest-Veluwe, diens wettelijk vertegenwoordiger, diens gemachtigde, diens 
zaakwaarnemer, diens echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner of degene met wie 

deze natuurlijke persoon een duurzame gemeenschappelijke huishouding is aangegaan, 
diens nabestaanden. 

   
6  Werkwijze: het indienen van een klacht  

6.1  Mogelijkheid 1: de klager bespreekt de klacht rechtstreeks met de zorgverlener of de 
leidinggevende van de afdeling.  

   Deze mogelijkheid heeft nadrukkelijk de voorkeur boven andere methoden van 

klachtenafhandeling omdat het directe contact tussen de zorgverlener en de cliënt bij 
uitstek de gelegenheid vormt om klachten aan de orde te stellen. De zorgverlener kan 
rechtstreeks achterliggende vragen beantwoorden, opheldering geven bij misverstanden, 
zonodig excuus aanbieden, zorgen voor herstel van de relatie, problemen proberen op te 
lossen en verbeteringen aanbrengen.  

 De cliënt kan ook de leidinggevende van de afdeling benaderen. Deze is verantwoordelijk 

voor de gang van zaken op de afdeling en bij uitstek degene bij wie je terecht kunt met 
vragen, opmerkingen en klachten over de afdeling. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere 
onduidelijkheden en misverstanden en kan het tot verbetering leiden.  

 Via het Servicebureau kan een afspraak worden gemaakt met de zorgverlener of de 
leidinggevende van de afdeling.  

 Er wordt gestreefd naar een maximale termijn van drie weken voor deze manier van 
klachtenafhandeling.  

   

  De medewerker en diens leidinggevende 
   Een medewerker stelt degene die tegenover hem een klacht over hem heeft geuit in de 

gelegenheid om de klacht met hem te bespreken. De medewerker betrekt anderen bij het 
gesprek als dit bevorderlijk is voor de goede afhandeling van de klacht en degene die de 
klacht heeft ingediend daartegen geen bezwaar maakt. 

 Medewerkers maken degene die een klacht heeft geuit zo nodig attent op de 

klachtenregeling en de klachtenfunctionaris.  
 Medewerkers bespreken klachten in het team waarvan zij deel uitmaken met als doel 

herhaling van klachten te voorkomen. 
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 Indien een klacht over een medewerker wordt voorgelegd aan diens leidinggevende, stelt 
de leidinggevende de klager in de gelegenheid om de klacht met hem te bespreken. De 
betreffende medewerker is bij dit gesprek aanwezig tenzij de leidinggevende of de klager 

dit niet wenselijk vindt. Lid 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op 
behandeling van een klacht door een leidinggevende. 

 In het geval de klacht op het niveau van de leidinggevende wordt behandeld, meldt deze de 
klacht aan bij de klachtenfunctionaris. 

   
6.2  Mogelijkheid 2: de klager dient de klacht schriftelijk of mondeling in bij de klachtenfunctionaris.  
   Als het niet lukt om de klacht met de zorgverlener of met de leidinggevende van de 

afdeling te bespreken of als het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen, kan de klager 
een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Ook kan de klager de klachtenfunctionaris 
benaderen als hij er tegenop ziet om de klacht rechtstreeks met de zorgverlener of de 
leidinggevende van de afdeling te bespreken.  

 De klachtenfunctionaris zorgt voor de klachtenopvang en tracht te bemiddelen en geeft 
zonodig aanbevelingen aan de zorgaanbieder om verbeteringen in de zorgverlening te 
realiseren. De klager kan de klacht schriftelijk of mondeling indienen. Hij kan ook 

gebruikmaken van een klachtenformulier of zijn klacht kenbaar maken via de website van 
de Zorggroep.  

 Binnen een week ontvangt de klager een ontvangstbevestiging met informatie over de 
verdere procedure. De duur voor het afhandelen van een klacht bedraagt bij inschakeling 
van de klachtenfunctionaris gemiddeld twee weken.  

 Bij het afhandelen van complexe klachten of als er sprake is van andere bijzondere 

omstandigheden wordt gestreefd naar een maximale termijn van zes weken voor 
afhandeling van de klacht.  

   
7  Klachtenfunctionaris  
  Taken van de klachtenfunctionaris  
7.1 A Het in ontvangst nemen van klachten.  
7.1 B Het geven van informatie aan de klager en de aangeklaagde over de klachtenopvang, de 

klachtenbemiddeling en de afhandeling van klachten en over aansprakelijkstelling en het  
zonodig verwijzen naar interne of externe instanties voor klachtenafhandeling.  

7.1 C Het (zo mogelijk) bemiddelen bij de klacht, gericht op de afhandeling van de klacht naar 
tevredenheid van zowel de klager als de aangeklaagde(n). Hiertoe spreekt de 

klachtenfunctionaris met iedereen die bij de klacht betrokken is. Bemiddeling is vooral 
aangewezen als partijen streven naar het herstel van het onderlinge vertrouwen of het 
oplossen van ongenoegen. Daarnaast is bemiddeling aangewezen als de klager over bepaalde 

zaken opheldering wenst of een aanzet tot kwaliteitsverbetering nastreeft en de aangeklaagde 
bereid is daaraan mee te werken en als zij beiden openstaan voor begeleiding van de 
klachtenfunctionaris als neutrale derde persoon. Als de klager een onderzoek met een 
schriftelijk oordeel over de gegrondheid van de klacht wil, zal de klachtenfunctionaris de klager 
naar de externe geschillencommissie doorverwijzen.  

7.1 D Het toezenden aan de aangeklaagde van een kopie van de klachtbrief of een korte schriftelijke 

weergave van een mondelinge klacht. Het ten minste eenmaal per jaar toezenden van een 
geanonimiseerde managementrapportage aan de Raad van Bestuur, het management en de 
Cliëntenraad.  

7.1 E Het inschakelen van de aansprakelijkheidsverzekeraar als de zorgaanbieder of een in de 
Zorggroep werkzame zorgverlener of andere medewerker aansprakelijk is gesteld voor schade 
en, voor zover nodig, het in kennis stellen van degene die aansprakelijk is gesteld. De 
klachtenfunctionaris is namens de zorgaanbieder belast met de rol van intermediair tussen de 

claimende cliënt, de betrokken medewerker(s) en de verzekeraar. De klachtenfunctionaris doet 

geen uitspraak over de gegrondheid van een schadeclaim.  
7.1 F Als daartoe aanleiding bestaat wordt een klacht doorgegeven aan de Raad van Bestuur met als 

doel het inschakelen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Officier van Justitie. De 
klager en de aangeklaagde worden hierover geïnformeerd.  

7.1 G Het registreren van alle centraal ontvangen klachten en het verzamelen van de gegevens van 
decentraal ontvangen en afgehandelde klachten, alsmede het controleren en het evalueren van 

al die gegevens voor het bewaken en het bevorderen van de kwaliteitsverbetering van de zorg.  
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7.1 h Het signaleren van tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening en het gevraagd en 
ongevraagd doen van aanbevelingen aan de zorgaanbieder voor de bewaking en de 
bevordering van de kwaliteitsverbetering van de zorg. 

7.1 I Het opstellen van een klachtenjaarverslag, waarin de verschillende wijzen van afhandeling van 
klachten – door zorgverleners zelf en  de klachtenfunctionaris - aan de orde komen. De 
klachtenfunctionaris stemt dit af met alle betrokkenen. 

7.1 J Het bijdragen aan de preventie van klachtwaardige gedragingen door het geven van 
voorlichting en advies aan zorgverleners in de Zorggroep en het geven van voorlichting en 
advies over de klachtenafhandeling.  

7.1 K Na afloop van de afhandelingstermijn informeert de klachtenfunctionaris telefonisch of per e-

mail naar de tevredenheid van de klager over de afhandeling van zijn klacht. De 
klachtenfunctionaris zorgt voor terugkoppeling van die informatie met degene(n) die bij de 
afhandeling van de klacht betrokken waren.  

   
  Bevoegdheden van de klachtenfunctionaris  
7.2 A Het verzamelen van voor de klacht relevante informatie waaronder het met toestemming van 

de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) raadplegen van (medische) gegevens.  

7.2 B Het verrichten van onderzoek, waaronder het voeren van gesprekken met personen die zijn 
betrokken bij de gedraging(en) waarover is geklaagd.  

7.2 C Het in overleg met de zorgaanbieder inschakelen van externe deskundigen.  
7.2 D Het betreden van ruimten voor zover dit voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijk is, met 

inachtneming van de privacy en rekening houdend met organisatorische belemmeringen in tijd 
en plaats.  

   
8  Privacy  
  Allen die bij de afhandeling van een klacht betrokken zijn (geweest), zijn tot geheimhouding 

verplicht met betrekking tot wat hen uit hoofde van die afhandeling bekend is geworden en 
waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. De 
geheimhouding geldt onder voorbehoud van enig wettelijk voorschrift dat tot bekendmaking 
kan verplichten. De geheimhoudingsplicht van Klachtenfunctionaris duurt na beëindiging van 

het lidmaatschap voort. 
   
9  Geschillencommissie en beroepsmogelijkheid 
9.1  Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager 

is opgelost en de klager daarin niet berust, is sprake van een geschil. 
9.2  De klager kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie Verpleging, Verzorging en 

Thuiszorg (VVT). 

   
10  Overige klacht- en meldmogelijkheden 
  Deze regeling laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere instanties 

onverlet. 
   
11  Kosten 

11.1  Aan de klager en de aangeklaagde worden voor de opvang, de bemiddeling en de afhandeling 
van de klacht geen kosten in rekening gebracht. De kosten voor het inschakelen van een 
adviseur of een begeleider door de klager of de aangeklaagde is voor diens eigen rekening. 

11.2  Indien de Klachtenfunctionaris getuigen of deskundigen inschakelt komen de kosten daarvan 
voor rekening van de Zorggroep. 

   
12  Melding calamiteit, seksueel misbruik of misdrijf aan zorgaanbieder  

12.1  De klachtenfunctionaris meldt een klacht waarbij mogelijk een calamiteit, seksueel misbruik of 

een misdrijf aan de orde is direct aan de zorgaanbieder.  
De klachtenfunctionaris start in dat geval de verdere afhandeling van de klacht (alleen) als de 
klager dit wenst.  

12.2  Onder een calamiteit dient te worden verstaan: iedere niet-beoogde of onverwachte 
gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood of een ernstig 
schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.  

12.3  Onder seksueel misbruik dient te worden verstaan: ieder grensoverschrijdend seksueel  
gedrag waarbij sprake is van een lichamelijk, geestelijk of relationeel overwicht. 
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13  Bijdragen aan kwaliteitsverbetering  

13.1  Zorgverleners bespreken in teamverband de signalen van onvrede waarmee zij te maken 
krijgen en de betekenis daarvan in termen van kwaliteitsverbetering. Hierbij houden zij 
rekening met de privacy van de klager en de aangeklaagde(n). 

13.2  Leidinggevenden rapporteren (periodiek) aan de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris of en 
zo ja hoe zij op basis van de klachten tot kwaliteitsverbetering zijn gekomen. 

13.3  De klachtenfunctionaris gebruikt de informatie voortkomend uit klachten om samen met de 
kwaliteitsfunctionaris(sen) te komen tot beleid ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

13.4  De zorgaanbieder zorgt voor een systematische controle en borging van maatregelen die naar 
aanleiding van klachten en adviezen zijn genomen. De zorgaanbieder monitort de bereikte 
resultaten. 

   
14  Archivering en bewaartermijn klachtendossier 
14.1  De Klachtenfunctionaris bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht in een dossier. 

Een dossier wordt maximaal twee jaar bewaard. De zorgaanbieder is bevoegd de 

bewaartermijn van een dossier te verlengen. 
14.2  Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de cliënt bewaard. 
   
15  Jaarverslag en reglement 
15.1  De Klachtenfunctionaris brengt jaarlijks voor 1 april van het kalenderjaar volgend op het 

verslagjaar een geanonimiseerd verslag uit van haar werkzaamheden aan de Raad van Bestuur. 

Daarin wordt het aantal en de aard van de door de Klachtenfunctionaris behandelde klachten 
en de strekking van de oordelen en aanbevelingen van de de Klachtenfunctionaris beschreven. 

15.2  De Raad van Bestuur geeft in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording aan wat zijn 
doelstellingen, inspanningen en resultaten ten aanzien van klachten zijn en de wijze waarop 
zijn organisatie omgaat met klachten.  

   
16  Wijze van openbaarmaking klachtenregeling 

16.1  De Raad van Bestuur maakt deze regeling, binnen tien dagen nadat deze is vastgesteld, 
openbaar op een wijze die in de instelling gebruikelijk is, onder vermelding van het adres waar 
een klacht kan worden ingediend. 

16.2  Afschriften van deze regeling worden onder meer ter beschikking gesteld aan de door de 

zorgaanbieder ingestelde cliëntenraden. 
16.3  Deze regeling wordt ter inzage gelegd voor cliënten en anderen die om inzage verzoeken. Van 

de terinzagelegging wordt mededeling gedaan op de in de organisatie die de zorgaanbieder in 

stand houdt gebruikelijke wijze. Desgewenst wordt een kopie van deze regeling verstrekt aan 
cliënten. 

   
17  Evaluatie 
17.1  De Raad van Bestuur evalueert deze klachtenregeling binnen twee jaar na inwerkingtreding  

en vervolgens zo vaak als de Raad van Bestuur dit wenselijk vindt.  

17.2  De Raad van Bestuur betrekt bij iedere evaluatie ten minste, de klachtenfunctionaris, de 
ondernemingsraad en de cliëntenraad. 

   
18  Onvoorziene omstandigheden  
  In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de Raad van Bestuur als 

het de werkwijze van de Klachtenfunctionaris betreft.  
   

19  Overgangsbepaling 

19.1  Klachten die op het moment van inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, worden 
behandeld op basis van de klachtenregeling, zoals die gold op het moment waarop de klacht 
werd ingediend. 
 

20  Vaststelling en wijziging regeling 
20.1  Deze regeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de Raad van Bestuur. 

20.2  Voorgenomen besluiten tot vaststelling of wijziging van deze regeling legt het bestuur ter 
advisering voor aan de cliëntenraad en de ondernemingsraad. 
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21  Bekendmaking 

  De zorgaanbieder draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling binnen de Zorggroep en 
aan haar cliënten. 

   
22  Datum van inwerkingtreding 
  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016. 
   

 

 


