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Document ID 25v1.0 
Protocol Klachten Regeling Patiënten 
 
 
Klachtenfunctionaris: G.M. van Couwelaar 
 
Externe Klachtencommissie: Dhr. Drs. X.E. Jacobs, Mw. Drs. B.J. Sluijter,  
 
 
Doel  
Het bieden van een stappenplan voor klachtenverwerking en richting geven over hoe 
om te gaan met klachten en ontevredenheid bij een cliënt. Klachten en uitingen van 
onvrede zijn een belangrijke input voor kwaliteitsverbeteringen van de zorg.  
 
Privacy 
• De interne ontvanger van de klacht gaat zorgvuldig om met de privacy van zowel 

de klager als de aangeklaagde. Dit betekent dat er niet zondermeer aan derden 
mag worden aangeven wie een klacht heeft ingediend en over welke 
medewerker. 

• Alle betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht. 
• Alleen met schriftelijke toestemming van klager en aangeklaagde mag informatie 

worden verstrekt aan derden. De geheimhouding wordt alleen opgeheven als 
daartoe een wettelijke verplichting bestaat of als iemand ernstige schade kan 
oplopen door (dreigend) gevaar dat niet op een andere manier is af te wenden.  
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Stappen Externe beoordeling /Geschillencommissie 
 
 
Klachtenfunctionaris: G.M. van Couwelaar 
 
1. Een cliënt kan zowel mondeling als schriftelijk de klacht uiten. Ook een 

mondelinge klacht wordt uiteindelijk door een medewerker van de praktijk 
genoteerd op het klachtenformulier (ten behoeve van de registratie en analyse 
van mogelijke verbetermogelijkheden); 

2. Indien een klacht binnenkomt waarbij mogelijk een ernstig incident/calamiteit, 
seksueel misbruik of een misdrijf aan de orde is wordt dit direct aan G.M. van 
Couwelaar gemeld. Deze meldt het voorval zo spoedig mogelijk bij IGZ, zie 
www.igz.nl bij ‘melden door zorgaanbieder”; 

3. Maximaal 5 werkdagen na binnenkomst van een klacht wordt een 
ontvangstbevestiging gestuurd naar de klager en wordt de evt. aangeklaagde 
medewerker hierover geïnformeerd; 

4. De klager wordt eerst uitgenodigd de klacht te bespreken met de aangeklaagde, 
indien dit nog niet voorafgaande aan het indienen van de klacht is gebeurd. Het 
streven is om binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een gesprek plaats te 
laten vinden; 

4. Mocht het gesprek als positief resultaat hebben dat de cliënt tevreden is, dan 
wordt de klacht afgesloten. 

5. Onafhankelijke klachtenfunctionaris staat de klager bij. Hij/zij probeert eerst om 
intern, eventueel in een gesprek tussen klager en behandelend arts, tot een 
oplossing te komen. Klager ontvangt uiterlijk binnen zes weken na indiening een 
schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder met het gemotiveerde 
besluit/uitkomst, welke beslissingen zijn genomen en binnen welke termijn 
maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

6. De zorgaanbieder waarborgt dat, indien klachtenfunctionaris in dienst is van de 
zorgaanbieder, zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt hem niet 
wegens de wijze waarop hij zijn functie uitoefent. 
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Stappen Externe beoordeling /Geschillencommissie 
 

Externe Klachtencommissie: Dhr. Drs. X.E. Jacobs, Mw. Drs. B.J. Sluijter, Mw. 
Drs. I.W. Wessels 

 
1. Blijkt dat een klacht niet intern te kunnen worden afgehandeld dan kan de cliënt 

besluiten om de klacht bij de externe klachtencommissie in te dienen. De cliënt 
kan overigens ook direct naar de externe klachtencommissie gaan. Hiervoor is 
een informatie/klachtenbrochure aanwezig;  

2. De externe klachtencommissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze wel 
of niet (gedeeltelijk) ontvankelijk is. De klachtencommissie zorgt ervoor dat 
binnen de afgesproken termijnen de klacht in behandeling is genomen; 

3. De klager/aangeklaagde krijgen bij de onafhankelijke klachtencommissie de 
mogelijkheid om mondeling/ schriftelijk de situatie toe te lichten, conform de 
klachtenprocedure van de klachtencommissie; 

4. Klager/ aangeklaagde ontvangen een afschrift de uitspraak van de 
klachtencommissie. De klachtencommissie kan ook aanbevelingen doen aan de 
zorgaanbieder, deze is echter niet verplicht de aanbevelingen over te nemen. 
Wel is de zorgaanbieder wettelijk verplicht binnen 1 maand aan alle betrokkenen 
schriftelijk laten weten of, en zo ja hoe, de aanbevelingen worden overgenomen.  
Voldoet de zorgaanbieder niet aan de tijdseis dan is de commissie verplicht deze 
tekortkoming te melden bij klager/aangeklaagde; 

5. Na de uitspraak is het niet mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een 
uitspraak van de klachtencommissie. Is er sprake van een ernstige situatie met 
een structureel karakter en neemt de zorgaanbieder onvoldoende maatregelen, 
dan is de klachtencommissie verplicht dit te melden bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg; 

6. De zorgaanbieder moet jaarlijks, voor 1 juni, een openbaar verslag maken over 
de uitspraken die zijn gedaan en dit verslag toesturen aan de minister en de 
inspectie en aan een regionale organisatie voor cliënten belangen. 

7. Blijkt dat een klacht niet intern te kunnen worden afgehandeld dan kan de cliënt 
besluiten om de klacht bij de geschillencommissie in te dienen. 

8. Overige informatie afhankelijk van regeling van desbetreffende 
geschillencommissie. 

 
Een klacht voor de klachtencommissie kunt u schriftelijk of per e-mail indienen bij de 
klachtencommissie. 
klachtencommissie@phizi.nl 
 
Stichting Phizi 
t.a.v. klachtencommissie 
Merwedeplein 4 
1078 ND Amsterdam 


