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behandeling van een klacht

Intern:

- Rechtstreeks bij betrokken afdeling/professional

(arts/verpleegkundige)

- Bespreken met cliëntvertrouwenspersoon

- Raad van Bestuur

Extern:

- Inspectie voor de Gezondheidszorg

- Geschillencommissie 

- Regionaal Medisch Tuchtcollege, Den Haag



Patiënt kan binnen de instelling verzoeken om:

1. Registratie van klacht

2. Bemiddeling

3. Schriftelijk oordeel Klachte Raad van Bestuur (onderzoekscommissie)

4.   Verzoek om financiële

vergoeding aansprakelijkheid via verzekeraar

behandeling van een klacht

Cliëntvertrouwenspersonen



Kernboodschappen Wkkgz:

• Veilige zorg en betere kwaliteit

• Transparante afhandeling van klachten

• Duidelijke informatie voor cliënten

de nieuwe wet 



Doel van deze wet:

• Zo snel mogelijk een oplossing voor een bestaande klacht en/ of uiting van onvrede te 

vinden.

• Informeel, laagdrempelig en effectief, gericht op het bereiken van een voor klager en 

zorgaanbieder zo bevredigende oplossing.

• De positie van de patiënt versterken.

Bij voorkeur samen in een goed gesprek!

Andere opties:

• Telefonisch contact

• Schriftelijke (per e-mail) reactie 

de nieuwe wet



wat is een klacht ?

Een mismatch tussen verwachtingen en prestaties



hoe ontstaat klant(on)tevredenheid ?



.

rollen van de patiënt



de escalatietrap van Glasl



Karate
• Harde, duidelijke, confronterende stijl

• Machtsvertoon 

• Twee tegengestelde partijen          

• Vaak strijd  

de karate aanpak



Judo
• Niet verwijtende, respectvolle stijl

• Gedrag afwijzen, persoon respecteren

• Eervolle uitweg bieden

• Gelijkwaardigheid              

de judo aanpak



Spreken is zilver, zwijgen is fout

neem zelf het initiatief en ga het gesprek aan bij:

• niet-pluisgevoel

• merkbaar ongenoegen bij cliënt

• expliciet geuite klacht(en)

• incidenten

 stel het niet uit

 maak tijdig gebruik van de rol en expertise van de 
cliëntvertrouwenspersoon !

afhandeling



De don’ts:

• ongenoegen negeren of niet reageren

• zelf in de slachtofferrol gaan

• procesmatig / technisch reageren

• kwaad of geïrriteerd reageren

• non verbaal reageren

• defensief reageren

• aansprakelijkheid erkennen

afhandeling



communicatie

- twee monologen zijn nog geen dialoog

- gezegd is nog niet gehoord 

- gehoord is nog niet begrepen

- begrepen is nog niet ingestemd



Methode KLACHT™
• K Kijk en luister

• L Laat je oordeel varen

• A Accepteer het verhaal van de klager

• C Check inhoud en doel

• H Help bij het vinden van oplossingen

• T Toets tevredenheid

• E Evalueer de klacht

• N Nagaan wat anders kan

methode klacht



vragen


