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Amarant

Hondsberg La Salle,
Locatie Oisterwijk

Lambertijnenhof

Prisma

SDW

SOVAK

Sterrebos

Vincentius

Hoe te handelen bij een klacht?

Bij een klacht kunt U contact opnemen met
de secretaris van de commissie, mevrouw
mr. C. Meijer. Deze is te bereiken op het
volgende adres:

Secretariaat Regionale Klachtencommissie
p/a Opaaldijk 4
4706 LT  Roosendaal
Tel. 06 - 155 374 13
Fax 0165 - 39 41 19

De klacht moet op papier worden aan-
geleverd. Lukt dat niet dan kan de secretaris
van de klachtencommissie u behulpzaam zijn
bij het op papier zetten van uw klacht. 

Vervolgens wordt de klager maar ook de
beklaagde in de gelegenheid gesteld door
de klachtencommissie te worden gehoord.
Eventueel worden nog anderen (deskundigen
bijvoorbeeld) gehoord. 

De klachtencommissie zal binnen zes weken
na het indienen van de klacht vaststellen of
de klacht gegrond is. Hierover brengt de
commissie een advies uit aan de zorgaan-
bieder, klager en beklaagde. Tevens kan de
klachtencommissie aanbevelingen geven
aan de zorginstelling met betrekking tot
zaken die bij de behandeling van de klacht
zijn geconstateerd.

Vervolgens heeft de zorgaanbieder een
maand de tijd om een beslissing te nemen op
het advies van de klachtencommissie. Klager,
beklaagde en klachtencommissie worden
hierover geïnformeerd.

Samenstelling klachtencommissie

De klachtencommissie is door de zorgaan-
bieders ingesteld en bestaat uit zeven
leden (en hun plaatsvervangers) 

Naast medewerkers van de zorginstellingen
maken ook cliëntver-tegenwoordigers deel uit
van de commissie. De voorzitter van de com-
missie is onafhankelijk. 

Meer informatie gewenst?

Meer informatie over de klachtencommissie
is verkrijgbaar bij het secretariaat van
de commissie.

Tel. 06 - 155 374 13 
(maandagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur.)

Fax 0165 - 39 41 19
E-mail: klachtencommissie@home.nl



Ontevreden en wat dan?

Soms komt het voor dat niet alles naar
wens verloopt. Het kan gaan om kleine
dagelijkse problemen, die binnen eigen
kring zonder veel moeite besproken en
opgelost kunnen worden. Soms gaat het
om grotere problemen en is de cliënt of zijn
vertegenwoordiger niet tevreden over de
zorg- en dienstverlening die door de
instelling wordt geboden en biedt ook het
praten of overleggen met medewerkers van
de instelling geen oplossing. Meningen
kunnen te ver uiteen liggen. 

Cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen
dan gewezen worden op de mogelijkheid
een klacht in te dienen bij de klachtencom-
missie. Iedere instelling is verplicht volgens
de wet Klachtrecht en de wet BOPZ te
beschikken over een klachtencommissie. 

De zorgaanbieders in Midden- en West-
Brabant hebben gezamenlijk een klachten-
commissie in het leven geroepen.

Wat doet de klachtencommissie?

De klachtencommissie heeft tot taak klacht-
en in behandeling te nemen van cliënten
zelf of van hun vertegenwoordigers (ouders-
curator-mentor) en daarover een uitspraak
te doen. 

De klachtencommissie zal vaststellen of de
klacht gegrond is of niet. Hierover brengt de
klachten-commissie een advies uit aan de
zorginstelling. Tevens kan de klachtencom-
missie aanbevelingen geven aan de zorgin-
stelling m.b.t. zaken die bij de behandeling
van de klacht zijn geconstateerd.

Om welke klachten gaat het?

De klachtencommissie behandelt twee type
klachten.

1. Op de eerste plaats klachten van cliënten
die niet vrijwillig zijn opgenomen. Deze
cliënten vallen onder de wet BOPZ ( Wet
Bijzondere Opnemingen Psychiatrische
Ziekenhuizen) en hebben de mogelijkheid
te klagen over bijvoorbeeld het behandelings-
plan, het toepassen van dwangbehandeling
zoals separatie of fixatie.

De klachtencommissie zal over deze
klachten een uitspraak doen. Daarna
hebben deze klagers nog de mogelijkheid
een beroep op de rechter te doen als de
klachtencommissie de klacht bijvoorbeeld
ongegrond verklaart.

2. Daarnaast kunnen alle cliënten, dus zowel
de vrijwillig als de onvrijwillig opgenomen
cliënten, een klacht indienen volgens de

WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten
Zorginstellingen). Volgens deze wet is een
klacht een uiting van onvrede van of
namens de cliënt over de zorg en/of dien-
stverlening door de zorgaanbieder. 

Dat betekent dat de klachten allerlei zaken
kunnen betreffen: de verzorging, de
dagactiviteiten, de bejegening. 

Om welke 
zorgaanbieders gaat het?

Bij de regionale klachtencommissie zijn de
volgende zorgaanbieders aangesloten:

• Amarant

• Hondsberg La Salle, locatie Oisterwijk

• Lambertijnenhof

• Prisma

• SDW

• SOVAK

• Sterrebos

• Vincentius


