Dit kan volgens mij beter
Klachtenregeling voor cliënten
Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis

Uw klacht is voor ons een gratis advies
Het kan voorkomen, dat u1 ontevreden bent of een klacht
heeft over de zorg die wij u geven. Wij vinden het belangrijk
dat u deze ontevredenheid bespreekt en niet voor uzelf
houdt. Wanneer u ons laat weten waarover u ontevreden
bent, kunnen wij daar iets aan doen. U, wij en andere
cliënten van Dignis hebben daar baat bij.
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw
klacht en de afhandeling daarvan.
In deze folder leest u hoe u uw opmerkingen en klachten bij
ons onder de aandacht kunt brengen. We hebben daarvoor
een regeling getroffen. Hierin komen de volgende zaken aan
de orde:
›› De klachtenbehandeling door medewerkers of
leidinggevenden
›› De ondersteuning door een klachtenfunctionaris
›› De klachtenbehandeling door de klachtencommissie
Lentis
›› Het indienen van een klacht bij een externe instantie.

1	Het is ook mogelijk dat u een familielid of vertegenwoordiger bent
van een cliënt van Dignis.
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Klachtenbehandeling door medewerkers of
leidinggevenden
We hopen dat u in eerste instantie uw ontevredenheid kunt
bespreken met de betreffende medewerker. Als u blijft
rondlopen met een gevoel van ontevredenheid of een klacht,
dan kunt u zich ook richten tot de leidinggevende van uw
locatie. Medewerkers en leidinggevenden zullen uw klacht
serieus nemen en u binnen redelijke termijn antwoord geven.

Ondersteuning door een
klachtenfunctionaris
U kunt ook terecht bij de klachtenfunctionarissen van
Dignis. In principe kunt u met alles en iedereen waarover
u ontevreden bent bij deze personen terecht. Als u het
bijvoorbeeld moeilijk vindt om over uw klacht te praten met
de medewerker of leidinggevende of als u niet tevreden bent
met de reactie op uw klacht.
De klachtenfunctionaris zal uw vraag, wens of klacht met
u bespreken en handelt alleen met uw medeweten en
instemming. Samen kunt u zoeken naar een mogelijke
oplossing.
Als u dat wilt, kan de klachtenfunctionaris bemiddelen en
u ondersteunen bij het indienen van een reactie. U bepaalt
zelf of andere personen op de hoogte gesteld worden van uw
opmerking of klacht.
Mevrouw Berg en de heer Gietema zijn de
klachtenfunctionarissen van Dignis. U kunt contact met hen
opnemen door te schrijven, te bellen of te mailen naar:
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voor het aandachtsgebied Groningen:
Mevrouw I. Berg
Heymanscentrum
Postbus 8089
9702 KB Groningen
Telefoon: (050) 520 7531 | 521 49 99 (ma. & di.)
Mail: i.berg@team290.nl
voor het aandachtsgebied Drenthe:
De heer A. Gietema
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren
Telefoon (050) 409 74 57
Mail a.gietema@lentis.nl
Er zijn diverse mogelijkheden om een schriftelijke klacht
in te dienen. U kunt hiervoor het formulier ‘Dit kan volgens
mij beter’ gebruiken, dat u kunt krijgen bij de receptie. Het
ingevulde formulier kunt u daar ook inleveren of u kunt het
rechtstreeks sturen aan één van de klachtenfunctionarissen.

De klachtenbehandeling door de
klachtencommissie Lentis
Het kan gebeuren, dat de gesprekken naar uw mening
onvoldoende resultaat hebben gehad. Of u wilt een
onafhankelijke uitspraak over uw klacht. Dan kunt u uw
klacht indienen bij de klachtencommissie van Lentis. U kunt
deze sturen aan:

4

Klachtencommissie Lentis
T.a.v. het secretariaat
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren
Telefoon (050) 409 7204
Fax (050) 409 5795
Mail klachtenlentis.ucp@lentis.nl
Leden van de klachtencommissie zijn deskundigen op het
terrein van de ouderenzorg. Dit zijn bijvoorbeeld een specialist
ouderengeneeskunde en een Eerst Verantwoordelijk
Verzorgende. Zij zijn niet direct betrokken of betrokken
geweest bij de zorg die u krijgt en/of het huis waar u woont
of bezoeker bent. De commissie heeft een onafhankelijk
voorzitter.
Na ontvangst toetst de klachtencommissie uw klacht aan de
wet- en regelgeving. Als zij concludeert, dat uw klacht hierop
van toepassing is, wordt deze in behandeling genomen. U
ontvangt hierover bericht.
In de meeste situaties zal de klachtencommissie voorstellen
om te proberen uw klacht via bemiddeling op te lossen. U
wordt uitgenodigd voor een bemiddelingsgesprek met de
andere partij. Het doel is om voor de klacht gezamenlijk
een oplossing te vinden. Bemiddeling kan alleen met uw
uitdrukkelijke toestemming. Wordt de klacht via deze weg
niet naar uw tevredenheid afgehandeld, dan kunt u de
procedure gaan volgen. Meer informatie hierover vindt u in de
folder ‘Klachtenregeling WKCZ cliënten’ (L 0060). De folder
kunt u krijgen op locatie en bij de klachtenfunctionaris. Deze
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persoon kan u ook ondersteunen bij het indienen van uw
klacht bij de commissie.
Als uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost,
kunt u zich richten tot een organisatie buiten Dignis, de
Geschillencommissie. Dignis is hierbij aangesloten via het
lidmaatschap van ActiZ.
De gegevens van deze organisatie zijn:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon (070) 310 53 10 (maandag t/m vrijdag van 09.00 17.00 uur)
U kunt uw klacht digitaal indienen, hiervoor kunt u een
formulier op de website van de Geschillencommissie
downloaden.
Zie voor meer informatie over de voorwaarden, procedure en
kosten de website van de Geschillencommissie:
www.degeschillencommissie.nl
U kunt de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook op de
hoogte stellen van uw klacht:
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 392
8000 AJ Zwolle
Meer informatie vindt u op de website: www.igz.nl

6

Onvrijwillig verblijf
Soms wordt iemand zonder daarvoor toestemming te hebben
gegeven, opgenomen in een psychogeriatrisch verpleeghuis
of afdeling. Deze onvrijwillig in het verpleeghuis
opgenomen cliënten hebben het recht om een klacht in
te dienen op grond van artikel 41 van de Wet BOPZ (Wet
Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). Deze
klachten gaan over situaties als gedwongen behandeling,
vrijheidsbeperkingen en de toepassing van middelen
en maatregelen. Voor het indienen van een klacht over
onvrijwillig verblijf kunt u de stappen ondernemen, die
hierboven beschreven zijn.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Naast de correcte afhandeling worden de klachten genoteerd
in een klachtenregistratiesysteem. Dit betreft de klachten,
die intern binnen Dignis worden behandeld en opgelost.
Op deze wijze krijgt de directie van Dignis inzicht in de
onderwerpen waarover geklaagd wordt. Als steeds dezelfde
klachten terugkomen, kan de directie besluiten om het
beleid op dit punt bij te stellen. Uiteraard nemen we alleen
geanonimiseerde gegevens op in het systeem.
De klachtencommissie Lentis publiceert een jaarverslag.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u iets bespreken? Neemt u dan contact
op met de leidinggevende van de locatie of met één van de
klachtenfunctionarissen.
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Dignis
Postbus 8089
9702 KB Groningen
Telefoon 088 114 65 65
dignis@lentis.nl
www.dignis.nl
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