
Clientvertrouwenspersoon: 
 
Route Klachtenloket Zorg: 

1. Client heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij Klachtenloket Zorg. CVP kan cliënt 
zo nodig ondersteunen bij het op schrift stellen van de klacht. 

2. Voor vragen, advies of het indienen van een klacht kan er contact opgenomen worden. Dit 
kan via: 

a. Telefoonnummer 070-3105392 van maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur.  
b. Via de e-mail aan info@klachtenloket-zorg.nl 
c. Het invullen van het contactformulier op de website www.klachtenloket-zorg.nl  

3. Het Klachtenloket Zorg neemt de klacht in behandeling. 
4. Op basis van de behandeling van de klacht komt het Klachtenloket Zorg binnen 1 maand na 

ontvangst van de klacht tot een oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet 
vergezeld van aanbevelingen aan de directie-bestuurder. Als het behandelen van de klacht 
niet lukt binnen 1 maand kan het Klachtenloket-Zorg gemotiveerd afwijken en het termijn 
verlengen met maximaal nog 1 maand. 

5. Het Klachtenloket Zorg stelt het oordeel gemotiveerd op schrift en stuurt dit aan cliënt en 
beklaagde en in afschrift naar de directie-bestuurder. 

 
Route Geschillencommissie Zorg 

6. Mocht de klacht niet opgelost zijn dan wijst de zorgaanbieder de cliënt op de mogelijkheid 
voor het indienen van de klacht bij de geschillencommissie Zorg.  

7. Het indienen van een klacht bij de geschillencommissie Zorg kan: 
- Digitaal via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-

algemeen/  
- Per post: download het vragenformulier van de website en stuur het naar De 

Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. 
8. De klacht wordt toebedeeld aan de juiste Geschillencommissie en deze stuurt informatie toe. 

Daarin staat precies omschreven welke documenten ze nodig hebben om de klacht te kunnen 
behandelen. Denk daarbij aan facturen, behandelplannen ed. Ook wordt informatie gegeven 
over de kosten van het behandelen van de klacht. Als de klacht en het klachtengeld 
ontvangen is wordt de klacht in behandeling genomen.  

9. De volgende stap is dat er om de mening van de andere partij gevraagd wordt. De 
zorgaanbieder krijgt een maand de tijd om bij de commissie te reageren. Kopie van de reactie 
van de zorgaanbieder wordt ook naar de cliënt gestuurd. Client kan hier eventueel op 
reageren. Beide partijen mogen tot 5 werkdagen voor de zitting stukken aanleveren. Als het 
nodig is, onderzoekt een deskundige de klacht van cliënt en stelt een rapport op. Een klacht 
kan nog onderling opgelost worden tijdens het traject tot en met de zitting. Als dit gemeld 
wordt dan stop de behandeling van de klacht. 

10. Hierna volgt de uitspraak. Na het ontvangen van alle informatie behandeld de commissie het 
geschil. Tijdens een zitting beoordeelt een onpartijdige commissie de klacht. Meestal kunnen 
beide partijen bij de zitting aanwezig zijn. Daarna ontvangen beide partijen de uitspraak van 
de commissie in ieder geval per post, maar deze kan ook in het digitaal loket bekeken worden. 
De uitspraak geldt voor beide partijen en moet altijd worden nagekomen. Het is niet mogelijk 
hiertegen in beroep te gaan. Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil 4 maanden.  

 
11. Welke klachten kan de geschillencommissie behandelen en welke niet: 

- De Geschillencommissie Zorg kan klachten behandelen over: 
o Het behandelplan en de uitvoering van de behandeling 
o De manier waarop de zorgaanbieder met u is omgegaan (bejegening, schending 

van de privacy) 
o Schade die is ontstaan tijdens of door de behandeling. Dat kan gaan om schade 

tijdens het verblijf of bezoek, zoals zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke 
bezittingen zoals een bril, sieraden, kleding of schoenen (zaakschade of materiële 
schade). 

o Schade die is ontstaan als gevolg van een (medische) fout tijdens de behandeling 
en verzorging door de zorginstelling (letselschade of immateriële schade). Dan 
kan De Geschillencommissie smartengeld toekennen. 

- De volgende klachten kan de geschillencommissie niet behandelen: 
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o Klachten waarvan het financieel belang hoger is dan € 25.000,- tenzij u 
uitdrukkelijk af ziet van aanspraak op een hogere vergoeding dan € 25.000,-. 

o Klachten die alleen gaan over de niet-betaling van een factuur en geen 
inhoudelijke klachten zijn. 

o Als de klacht al bij de rechter aanhangig is gemaakt, of wanneer de rechter een 
uitspraak heeft gedaan. 

o Als u geen redelijk belang heeft bij een uitspraak van de commissie. 
o Als u de klacht niet eerst bij de zorgaanbieder heeft ingediend, tenzij de 

omstandigheden zo zijn, dat hiervoor een uitzondering kan worden gemaakt. 
o Als u de klacht niet binnen 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij de 

zorgaanbieder indiende, bij De Geschillencommissie heeft ingediend. NB. bij de 
commissie Ziekenhuizen is deze termijn iets ruimer. Daar geldt dat de klacht 
binnen 12 maanden nadat de klacht door het ziekenhuis is afgehandeld moet 
worden ingediend. 

De Commissie kan geen tuchtrechtelijke maatregelen treffen, zoals het berispen van een arts.  
 
 


