
 

Schematische weergave klachtenprocedure NIBIG 

In onderstaand schema ziet u weergegeven hoe de klachtenprocedure in zijn 

werk gaat. Op de volgende pagina is deze procedure ook tekstueel voor u 

weergegeven.  



Meer over de wet: wat gebeurt er bij een klacht?  
 

1. Het samen bespreken van de klacht 
Heeft uw cliënt een klacht, dan heeft het de voorkeur dat de cliënt deze klacht in 

eerste instantie met u bespreekt.   
Een klacht kan te maken hebben met een behandeling die u hebt gegeven, of 

met de manier waarop u met een cliënt omgaat of met bijvoorbeeld de 
telefonische bereikbaarheid. 
Komt u er samen met uw cliënt niet uit of vindt de cliënt het lastig om de klacht 

met u te bespreken, dan verwijst u de cliënt naar de klachtenfunctionaris. 

De cliënt mag ook rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris 
 

2. De klachtenfunctionaris  
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Samen met de cliënt en 
zorgaanbieder zoekt de klachtenfunctionaris naar een oplossing van de klacht of 

het probleem. Indien mogelijk probeert de klachtenfunctionaris de cliënt en u als 
zorgaanbieder te helpen de klacht samen op te lossen (bemiddeling). Als dit niet 

lukt verwijst de klachtenfunctionaris de cliënt door naar de Geschillencommissie 
KPZ. 

 

De rol van de zorgaanbieder zelf is heel belangrijk in de Wkkgz. Er wordt 
verwacht dat de zorgaanbieder zelf op zoek gaat naar een oplossing, in gesprek 
gaat. En een oordeel geeft over de klacht (wat vind ik ervan, ben ik het ermee 

eens, wat doe ik op het op te lossen, wat doe ik/ heb ik gedaan om het in de 
toekomst te voorkomen etc.) 

Is de cliënt het niet eens met het oordeel, dan kan hij/ zij ervoor kiezen om dit 

voor te leggen aan de Geschillencommissie 

 
3. De geschillencommissie  

Alleen u er samen met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet 
uitkomt,  kan de cliënt een uitspraak over de klacht vragen bij de 
Geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg. 

Bijvoorbeeld om te horen of de klacht terecht is, of omdat de cliënt wil dat er een 

advies aan de zorgaanbieder wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. 
Ook kan het zijn dat een cliënt schade heeft opgelopen door uw handelen en om 

een schadevergoeding vraagt. Ook daarover kan een Geschillencommissie een 
uitspraak doen. 

U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een juiste 

beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  

 
4. Hoe stelt u de cliënten op de hoogte? 
Door middel van een flyer of een tekst op uw eigen website. 


