
GRIP OP DE 
WKKGZ 

Het is een  
open deur; 
voorkomen is 
beter dan  
genezen,  
maar hoe  
voorkom je 
klachten.  

Wat als er toch 
klachten zijn? 

De Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) heeft als 
doel een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klach-
ten in de zorg. Dat brengt voor alle zorgaanbieders diverse 
verplichtingen met zich mee: 

1. Het organiseren van laagdrempelige klachtenopvang.
2. Het aanstellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
3. Het opstellen van een klachtenregeling, die aan de Wkkgz 

voldoet.
4. Het zich aansluiten bij een geschilleninstantie, die aan de 

Wkkgz voldoet. 

Zorgbelang Overijssel biedt u ‘Grip op de Wkkgz’ aan;  
een abonnement klachtenopvang waarin de zorginstelling/- 
aanbieder/-verlener zelf bepaalt welke diensten extern en 
onafhankelijk worden ingehuurd.  

Uw ideale partner 
Dertig jaar informatie en 
advies over zorg en regel-
geving aan cliënten en het 
organiseren van cliënten-   
participatie in de zorg 
maakt ons uw ideale part-
ner in de uitvoering van 
de Wkkgz. 

Zorgbelang Overijssel 
biedt u een klachten-
beleid op maat aan,  
financieel laagdrempelig 
met aandacht voor alle 
partijen.  

Betrokken en gekwalifi-
ceerde mensen zoals 
klachtenfunctionarissen, 
cliëntondersteuners en  
de juridisch coördinator 
zorgen voor de opvang, 
registratie en uitvoering. 



Bijvoorbeeld alleen de eerste opvang van klachten 
of alleen coaching / bemiddeling of toch het hele 
pakket integraal klachtenmanagement? 

Een andere interessante optie als het gaat om een 
tekort aan opvangcapaciteit (al dan niet tijdelijk) is 
om hiervoor een klachtenfunctionaris van  
Zorgbelang Overijssel in te huren of het  
Adviespunt Zorgbelang voor de eerste opvang van 
de cliënt.  

De eerste opvang van klachten 

Patiënten/cliënten die een knelpunt ervaren kunnen telefonisch, via e-mail en via een website dit 
melden bij het Adviespunt Zorgbelang. Er volgt een bevestiging van de ontvangst. Desgewenst 
kan de cliënt informatie ontvangen over de klachtenprocedure van de zorgaanbieder. Er is geen 
tussenkomst van een klachtenfunctionaris vanuit Adviespunt Zorgbelang. Het knelpunt/de klacht 
kan indien de cliënt dit wenst doorgegeven worden aan de zorgaanbieder/instelling voor verdere 
afhandeling.   

De klachtenfunctionaris: een oplossingsgerichte aanpak van klachten in de regio 

Het Adviespunt van Zorgbelang Overijssel kan ook de functie van onafhankelijke klachtenfunctio-
naris in de regio voor zorgaanbieders invullen. De klachtenfunctionaris draagt bij aan een oplos-
singsgerichte en effectieve klachtenafhandeling tussen zorgverlener en patiënt/cliënt. 

Hij/zij werkt toe naar een snelle oplossing van het probleem, aan het herstel van de relatie en het 
vertrouwen tussen zorgverlener en patiënt. Een goede inventarisatie van de klacht van de cliënt 
om vervolgens een oplossing te zoeken is belangrijk. Hoor en wederhoor wordt altijd  toegepast, 
de klager krijgt als eerste de gelegenheid om zijn/haar klacht toe te lichten.  
De betreffende zorgverlener reageert vervolgens op de ingediende klacht om zijn/haar stand-
punt toe te lichten. Alle klachten worden voortvarend en vertrouwelijk afgehandeld. 

De klachtenregeling 

Zorgbelang Overijssel ondersteunt bij het opstellen van het klachtenreglement dat voldoet aan 
de Wkkgz en bij het inrichten van een passende klachtenprocedure.    

Zorgbelang werkt onafhankelijk van zorgverleners, indicatiestellers en gemeenten en werkt altijd 
toe naar een passende oplossing van de klacht voor cliënt/patiënt en zorgverlener. 



Geschilleninstantie 

De nieuwe geschilleninstanties worden voornamelijk landelijk georganiseerd. Het is aan de 
zorgaanbieder/-organisatie zelf bij welke geschillencommissie zij zich uiteindelijk aansluiten. 

Werkwijze 

De klachtenfunctionaris van Zorgbelang Overijssel gaat als volgt te werk: 

• Patiënten/cliënten die een klacht ervaren kunnen telefonisch, via e-mail of via website 
hun klacht melden.

• De klachtenfunctionaris bespreekt de klacht met de patiënt/cliënt, geeft advies met be-
trekking tot het indienen van de klacht, staat de klager desgewenst bij in het formuleren 
van de klacht en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing van de klacht te 
komen.

• De klachtenfunctionaris neemt altijd contact op met de zorgverlener/-aanbieder 
voor wederhoor en om de situatie en mogelijke oplossingen te bespreken.

• De klachtenfunctionaris kan indien gewenst, een gesprek over de klacht tussen patiënt 
en zorgverlener organiseren. Eventueel is de klachtenfunctionaris bij dit gesprek 
aanwezig. De klachtenfunctionaris vervult hierbij een bemiddelende rol gericht op het 
oplossen van de klacht.

• Alle kwesties en contacten met patiënten en zorgverleners worden verwerkt in een 
registratiesysteem.

• De zorgverlener/-aanbieder ontvangt jaarlijks een overzicht van alle kwesties. 

Voorwaarden en afspraken 

• De telefonische bereikbaarheid wordt in overleg vastgesteld.
• De privacy van cliënten en zorgverleners/-aanbieders is gegarandeerd.
• Zorgverleners kunnen met al hun vragen over de klachtenprocedure terecht bij het 

Adviespunt Zorgbelang.
• Zorgverleners worden ondersteund bij het aanpassen van het klachtenreglement.
• Informatiematerialen (folders, posters,

tekst voor website) kunnen tegen meer-
kosten op maat worden geleverd. 
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Heeft u vragen 
of klachten over de zorg?

Doe er wat mee!!

Bel: 074 - 291 35 97
of: 0900-243 70 70

(€ 0,10  pm)

Adviespunt Zorgbelang Overijssel
Bereikbaar op werkdagen van:
09.00 tot 15.00 uur
Tel:  074-291 35 97
Tel: 0900-243 70 70
adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl
www.adviespuntzorgbelang.nl

Advies
punt

Advies
punt



Zorgbelang Overijssel 
Lupinestraat 9 
7553 HJ Hengelo 
Tel: 074-2500 155 
info@zorgbelang-
overijssel.nl 
www.zorgbelang-
overijssel.nl 
KvK: 08212090   
Belangenorganisaties 
Overijssel 

Kosten 

De vaste kosten van deze dienstverlening zijn € 249,- (exclusief 
BTW) per jaar per zorgaanbieder. Voor ZZP-érs hanteren een 
we een aangepast tarief van € 89,- (exclusief BTW) per jaar. 

Daarnaast worden kosten pas in rekening gebracht als er  
sprake is van een cliëntencontact.  
De kosten betreffen een maximum van tien arbeidsuren per 
klacht. Na tien arbeidsuren dient een resultaat bereikt te zijn 
of wordt met de zorgaanbieder overlegd over de verdere 
afhandeling van de klacht. Het uurtarief voor 2018 bedraagt  
€ 85,- (inclusief alle kosten, exclusief BTW). 

Wat kan Zorgbelang voor u betekenen 

Voor informatie en/of een offerte: 

Paula Woudsma, juridisch beleidsmedewerker, 
coördinator Adviespunt Zorgbelang Overijssel 
p.woudsma@zorgbelang-overijssel.nl

Marja de Jong, klachtenfunctionaris, 
adviseur cliëntenparticipatie, 
m.dejong@zorgbelang-overijssel.nl

De snelste manier van contact is uw telefoonnummer  
mailen met het verzoek u te bellen. Wij nemen dan z.s.m. 
contact met u op. 

Integraal  
klachtenmanagement 

Integraal klachten-
management is gericht 
op loyaliteit van klanten, 
merkreputatie en 
kwaliteitsverbetering.  

Ontdek wat een  
adequaat klachtenbeleid 
u kan brengen en hoe u
met behulp van Zorg- 
belang dit kan bereiken.


