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I Inleiding 
 

A Doel reglement   
Pro-Cura ziet klachten als een gratis advies. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zijn of haar 
klachten kenbaar kan maken zodat de tevredenheid herstelt wordt. 
 

B Toepassingsgebied  
We bieden cliënten en naasten een klachtenregeling bij het ontstaan van klachten.  

- Klachtenfunctionaris (ZvW / Wlz) 
- Vertrouwenspersoon (Jeugdwet) 
- Geschillencommissie (ZvW / Wlz) 
- Klachten indienen Autoriteit Persoonsgegevens (AVG) 

 
De klachtenregeling / regeling vertrouwenspersoon voor medewerkers is geen onderdeel van deze 
klachtenregeling.  
 

C Revisiebeheer  
Revisie 
datum 

Wijziging Vastgesteld door  

01-02-2018 Eerste versie  Directie  

 

D Evaluatie  
Evaluatiedatum 

01-02-2019 

 

E Externe richtlijnen en bronnen  
1 Wettelijk kader Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
Algemene Verordening Gegevensbescherming  

2 Regeling Externe klachtenregeling ECKG 
Geschillenregeling Stichting Zorggeschil 

 

F Bijbehorende documenten  
1 Bijbehorende documenten Bijvoorbeeld procedure afwijkingen 

2 Formulieren Klachtenformulier  

3 Registraties  Excelregistratie afwijkingen – klachten  

 

G Hulpmiddelen   
1 Software n.v.t. 
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II Klachtenregeling Pro-Cura 
 

Artikel 1 Algemene bepalingen 
1.1 n.v.t. 

 

Artikel 2 Klacht bespreken met de betrokken zorgverlener   
2.1 Het heeft onze voorkeur dat u de klacht eerst bespreekt met uw zorgverlener om te 

kijken of u samen de klacht op kunt heffen.  

2.2 Wanneer u er niet uitkomt met de zorgverlener kunt u contact opnemen met de 
leidinggevende. Als het een klacht over de leidinggevende betreft kunt u ook direct bij 
de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris terecht.  

2.3 Wanneer u er ook niet uitkomt met de leidinggevende kunt u uw klacht indienen bij 
de klachtenfunctionaris.  

 

Artikel 3 Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris  
3.1 De klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris behandelt klachten die rechtstreeks 

worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u doen: luisteren 
naar uw verhaal en meedenken over een oplossing; uitleg en informatie geven over 
de klachtenprocedure bij de thuiszorginstelling; de klacht – eventueel anoniem – 
registreren; helpen bij het formuleren van de klacht. 

3.2 Hoe kunt u uw klacht kenbaar maken  
- https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/  

3.3 De klachtenfunctionaris benadert u naar aanleiding van uw klacht binnen drie 
werkdagen. Samen met de klachtenfunctionaris bepaalt u de vervolgstappen.  

3.4 Komt u er niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing dan kunt u naar de 
Geschillencommissie.  

 

Artikel 4 Klacht indienen bij de Geschillencommissie  
4.1 Als het bespreken/behandelen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing 

heeft geleid dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De 
geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en 
tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet 
een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie kan ook een 
bindend advies uitspreken. De geschillencommissie kan tot €25.000 schadevergoeding 
toekennen. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen in de kosten van het geding 
veroordeeld worden; de cliënt tot maximaal €500. 

4.2 Hoe kunt u uw klacht kenbaar maken  
Stichting Zorggeschil 
Postbus 24018 
3502 MA Utrecht 

4.3 De uitspraak is bindend en de geschillencommissie kan claims tot € 25.000,-.  

 

https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/
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Artikel 5 – Klachten privacybescherming 
5.1 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u 

van menging bent dat we in strijd met de privacywetgeving handelen. Ze geven er de 
voorkeur aan dat u eerst telefonisch contact opneemt via het telefoonnummer 088-
1805250. Kijk op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl voor actuele 
informatie over het indienen van klachten: 

- Over uw eigen gegevens  
- Het gaat over onze organisatie  
- Het wordt niet behandeld als u het ook ingediend heeft bij de rechter.  

 

Artikel 6 Vaststellen en wijziging klachtenregeling  
6.1 Dit protocol is vastgesteld op 2 augustus 2018 door de kwaliteitscoördinator.  

6.2 In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist de directie.  

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

