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Inleiding
Wkkgz
Sinds 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) van toepassing. In deze wet heeft de
overheid vastgelegd wat goede zorg is en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over
de zorg.
Het doel van de Wkkgz is om openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen en
daarvan te leren om zo samen de zorg te verbeteren.
De Wkkgz regelt:
§ een betere en snelle aanpak van klachten
§ het veilig melden van zorgincidenten door zorgmedewerkers
§ een sterkere positie voor cliënten
§ de uitbreiding van meldplicht voor zorgaanbieders

Een klacht over neuroCare
Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde
zaken niet eens of bent u ontevreden. Als u een vraag heeft of een klacht, laat het ons dan weten. Wij
kunnen u helpen om een antwoord te vinden op uw vraag of een oplossing voor uw klacht.
neuroCare Nederland voldoet aan de eisen die de wet Wkkgz stelt. Doel van deze wet is goede zorg,
openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg en een zorgvuldige
omgang met klachten over de zorgverlening.
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U heeft een klacht
Wat kunt u doen wanneer u een klacht heeft?
Stap 1 – samen oplossen
Wanneer u niet tevreden bent over de zorg die u geboden wordt, over de wijze waarop u door de
medewerkers bejegend wordt of over de financiële afhandeling van uw zorgtraject dan gaat u
daarover eerst met uw behandelaar of een andere vertegenwoordiger (regiebehandelaar) van de
instelling in gesprek. Komt u er met hen niet uit dan kunt u in gesprek gaan met de
kwaliteitscoördinator (directeur) van onze instelling. Wanneer u er samen echt niet uitkomt, dan kunt
u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris/klachtencommissie.

Stap 2 – de onafhankelijke klachtenfunctionaris/klachtencommissie
Het kan gebeuren dat u het moeilijk vindt om een klacht met uw psycholoog te bespreken. Toch
vinden wij het essentieel dat u eerst met uw behandelaar in gesprek gaat of met een medewerker die
de behandelaar kan vertegenwoordigen (bv. de regiebehandelaar). Bent u desondanks niet tevreden
met het resultaat van deze bespreking, dan kunt u uw klacht aan de onafhankelijk
klachtenfunctionaris/klachtencommissie voorleggen.
neuroCare Nederland is aangesloten bij Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten, en geschillen
Zorg en Welzijn) die uw klacht door middel van een onafhankelijke
klachtenfunctionaris/klachtencommissie in behandeling neemt. De
klachtenfunctionaris/klachtencommissie adviseert u over het bespreken van uw klacht. Soms geeft de
onafhankelijke klachtenfunctionaris/klachtencommissie het advies om de klacht aan een externe
instantie voor te leggen zoals het tuchtcollege voor de gezondheidszorg.
Uitgangspunt voor de klachtenfunctionaris/klachtencommissie is uw klacht en uw wensen met
betrekking tot de behandeling daarvan. Daarbij is de inspanning van de
klachtenfunctionaris/klachtencommissie in de regel gericht op het bespreekbaar maken en afhandelen
van de klacht op een zo laag mogelijk niveau.

Stap 3 – bemiddeling of geschilleninstantie
Bemiddeling
Als u kiest voor bemiddeling, kan de onafhankelijke klachtenfunctionaris/klachtencommissie
bemiddelend optreden tussen u en de betreffende hulpverlener. Er kan dan relatief snel een oplossing
worden gevonden. Als u niet tevreden bent over de uitkomst van de bemiddeling, kunt u er altijd voor
kiezen alsnog een formele klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie Zorggeschil.
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Geschilleninstantie
U kunt, als u niet tevreden bent met de uitspraak van de onafhankelijke
klachtenfunctionaris/klachtencommissie, een beroep doen op de Geschilleninstantie Zorggeschil.
Maar u kunt ook rechtstreeks naar de Geschilleninstantie Zorggeschil als u denkt dat uw klacht daar
beter behandeld kan worden. Dat kan bijvoorbeeld als het gaat over een tegemoetkoming in de
schade die u geleden heeft. De procedure die de Geschilleninstantie Zorggeschil volgt is weergegeven
in bijgaande ‘infographic cliënt Zorggeschil’.
De Geschilleninstantie Zorggeschil is onderdeel van de Stichting Zorggeschil in Utrecht en is bereikbaar
via: www.zorggeschil.nl
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Praktische informatie
Wie kan er een klacht indienen?
Een klacht kan ingediend worden door een cliënt of oud-cliënt van een aangesloten behandelaar,
diens wettelijke vertegenwoordiger(s), diens nabestaanden, een door de cliënt gemachtigde
vertegenwoordiger of ‘andere naaste’. Tevens kan een klacht worden ingediend door een jeugdige,
ouder of pleegouder in het kader van de verlening van jeugdhulp, de uitvoering van een
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering.
Aan het indienen en de behandeling van een klacht zijn geen kosten verbonden. Uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld.

Hoe kunt u een klacht of verzoek tot klachtenbemiddeling indienen?
U kunt een verzoek tot klachtenbemiddeling schriftelijk of telefonisch aanvragen bij de onafhankelijk
klachtenfunctionaris van Quasir via onderstaande informatie.
– e-mail: bemiddeling@quasir.nl, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling
– telefoon: 085-4874012
– post: Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA Meppel
In de bijlage ‘Infographic klachtenbehandelingsproces’ wordt de procedure beschreven die van
toepassing is nadat een klacht is ingediend en in behandeling is genomen door de onafhankelijke
klachtenfunctionaris van Quasir.
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