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Inleiding 

 
Per 2017 heeft ZGT als gevolg van de invoering van de Wkkgz de klachtenregeling aangepast. 
Ondanks dat de Wkkgz een klachtenonderzoekscommissie niet langer verplicht stelt, heeft ZGT 
ervoor gekozen om de klachtencommissie te laten bestaan, onder de nieuwe naam 
klachtenonderzoekscommissie.  
 
Daarmee blijft het voor patiënten mogelijk om te kiezen voor: 

A. Bemiddeling door klachtenbemiddelaars;  
B. Een oordeel van de Raad van Bestuur over de klacht (op basis van zienswijze 

klachtenonderzoekscommissie). 
 

Deze rapportage is het klachtenjaarverslag 2017 van de klachtenbemiddeling en de 
klachtenonderzoekscommissie, gebaseerd op de richtlijnen benoemd in artikel 20 lid 1 van de 
Klachtenregeling ZGT. 
 
Klachten kunnen informatie geven over de kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening.  
Daarnaast geven ze een beeld over hoe onze zorgverlening wordt ervaren door de afnemers 
hiervan. Deze informatie wordt in de organisatie gebruikt om de geleverde zorg te verbeteren.  
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A. Klachtenbemiddeling 
 
Patiënten die niet tevreden zijn over de dienstverlening van ZGT kunnen een klacht indienen. De 
klachtenprocedure is bedoeld om het vertrouwen van de patiënt in ZGT te herstellen. De kern van 
de klachtbehandeling is dat het oplossingsgericht en objectief plaatsvindt. De afhandeling moet 
recht doen aan alle partijen. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en bemiddelt tussen de klager 
en aangeklaagde, waarbij het doel is tot een goede oplossing van de klacht te komen. 

Aantal bemiddelde klachten 

Het totaal aantal door de klachtenbemiddelaars afgehandelde klachten in 2017 bedraagt 386 
Dit is ten opzichte van 2016 een lichte stijging van 3 %. Dit totaal aantal klachten beslaat het 
aantal door de klachtenbemiddelaars afgehandelde klachten in 2017. Een aantal in 2017 
binnengekomen klachten worden in 2018 afgehandeld. 

Hoe komen klachten binnen 

Klachten kunnen op verschillende manieren worden ingediend. Dit varieert van digitaal tot 
schriftelijk en mondeling (telefonisch). Ook kan een verwijzing door een professional plaatsvinden. 
Het meest wordt gebruik gemaakt van het digitale klachtenformulier. Onderstaand de procentuele 
verdeling in 2017:  
 
   
Digitaal    : 69 % 
 
 
   
Telefoon   : 27 % 
 
 
 
Brief     :   3 % 
 
 

Klachtaspecten 

De afgehandelde klachten hadden betrekking op de aspecten weergegeven in de onderstaande 
grafiek: 
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Wijze van afhandeling 

De klachtenbemiddelaar neemt naar aanleiding van binnengekomen klachten telefonisch contact op 
met de klager. Afhankelijk van de aard van de klacht en/of de wens van de klager vindt er een 
gesprek plaats over de inhoud van de klacht en het doel dat klager voor ogen staat met het 
indienen van de klacht. Dit gesprek kan zowel telefonisch als via een bezoek aan de 
klachtenbemiddelaar plaatsvinden. 
Indien de klacht na overleg met klager in de bemiddeling wordt opgepakt, volgt wederhoor bij 
betrokken partijen. Klagers krijgen, indien gewenst, terugkoppeling. In sommige gevallen is een 
(bemiddelings-) gesprek met de betrokken zorgprofessional(s) gewenst, echter vaak geven klagers 
aan dat ze de reactie van de betrokkenen willen horen via de klachtenbemiddelaar. 
In enkele gevallen wenst men een brief of wil men alleen melding maken en vindt derhalve 
alleen registratie plaats. 
 
Verwijzing en advisering naar klachtenonderzoekscommissie of jurist (in geval van een 
schadeclaim) kan ook tot de afhandeling behoren. 

 

 

Verbetermaatregelen 

Klachten leveren vrijwel altijd leermomenten op. Bij een substantieel deel van de klachten blijkt de 
klacht gebaseerd op een misverstand bij de patiënt, veroorzaakt doordat de communicatie vanuit 
de zorg tekort schiet. Verder blijkt het managen van de juiste verwachtingen bij de patiënt een 
belangrijke oorzaak van onbegrip. Daarnaast zijn er klachten omdat er onzorgvuldig is gehandeld 
door de (zorg)professional.  
 
Verbeterpunten bij de 3 grootste categorieën klachten: 
Zorgvuldigheid van behandeling/ verpleging/ verzorging: deze categorie bevat een veelheid aan 
klachtaspecten en daarmee ook een veelheid aan verbeterpunten. Veelal wordt er gesignaleerd dat 
een patiënt (en familie) zich niet ‘gehoord’ voelt mogelijk mede veroorzaakt door tijdsdruk van de 
zorgprofessional. Een goed gesprek met klager en verantwoordelijke professional, begeleid door de 
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klachtenbemiddelaar leidt in veel gevallen tot een goed resultaat. Aanscherping van protocollen en 
bespreking in een werkoverleg leidt tot verbetering van het functioneren van de organisatie. 
Informatieverstrekking: Hierbij vormt het al of niet duidelijk verstrekken van informatie 
betreffende te verwachten onderzoeken of opname(s) naar de patiënt de belangrijkste categorie.  
Een aspect bij deze klachten is de ouder wordende patiëntenpopulatie. Ook is er sprake van een 
toename van zogenaamde ‘verwarde’ mensen. Beide categorieën patiënten vragen om een meer 
intensieve begeleiding en uitleg over de behandeling.  
Bejegening: De klager ervaart het optreden van een zorgprofessional als beledigend, onbehoorlijk 
of onredelijk. In deze situaties vindt meestal een gesprek plaats met de betrokken medewerker of 
medisch specialist. Dit gesprek vindt plaats door de verantwoordelijke leidinggevende en/of 
specialist, waarbij soms corrigerend wordt opgetreden. 

Algemene informatie m.b.t. klachtenbemiddeling in 2017 

 
ICT 
Vanaf augustus 2017 zijn er gedurende een aantal weken, ten gevolge van een technisch 
probleem, geen klachten ontvangen via de website. Een extern bedrijf was verantwoordelijk voor 
dit probleem en heeft de foutieve instellingen hersteld. Op de website is berichtgeving opgenomen 
met excuses. Een beperkt aantal klagers heeft zich achteraf nogmaals gemeld. Er is niet te 
achterhalen hoeveel klachten er zijn gemist. 
 
Scholing en educatie en overleg 
De klachtenbemiddelaars bezoeken 3x per jaar een intervisiebijeenkomst met landelijke 
klachtenbemiddelaars vanuit de Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg 
(VKIG). Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om het eigen handelen te toetsen en daar waar mogelijk 
te verbeteren. Daarnaast worden bijeenkomsten van de VKIG bezocht. Op deze wijze worden 
beleidsontwikkelingen gevolgd en waar nodig omgezet naar ZGT beleid. 
 
Intern overleg 
Binnen de organisatie nemen de klachtenbemiddelaars deel aan overleggen met vakgroepen van 
medisch specialisten en op verpleegafdelingen, waarin klachtoverzichten worden bespreken. Ook 
geven de klachtenbemiddelaars adviezen op basis van trends of bij individuele klachten. 
In 2017 is overleg geweest met de privacy officer van ZGT om de processen in de 
klachtenbemiddeling te toetsen op de actuele stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen met 
elkaar te delen. 
 
Registratie 
In 2017 is het gebruik van het door ZGT gehanteerde kwaliteitssysteem Iprova en het registreren 
van klachten in Itask verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een meer efficiënte werkwijze. 
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B. Klachtenonderzoekscommissie  
 

Wanneer een patiënt een klacht heeft en hierover een oordeel van de Raad van Bestuur wenst, kan 
een klacht worden ingediend bij de klachtenonderzoekscommissie van ZGT. De 
klachtenonderzoekscommissie bestaat uit tien leden, waarvan zes leden extern worden geworven 
en vier leden werkzaam zijn bij ZGT. Twee externe leden vervullen de rol van (vice-)voorzitter. Alle 
leden worden door de Raad van Bestuur benoemd. Door de aanwezigheid van de externe leden, die 
geen band met of belang bij het ziekenhuis hebben, is de onafhankelijkheid van de commissie 
gewaarborgd. Daarnaast voldoet de commissie uiteraard aan alle eisen van de Wkkgz.  

Hoe komen klachten binnen 

De klachtenonderzoekscommissie neemt alleen schriftelijk of per email ingediende klachten in 
behandeling. De meeste klagers hebben eerst een oriënterend gesprek gehad bij een 
klachtenbemiddelaar waarbij de verschillende mogelijkheden van de klachtenprocedure in ZGT zijn 
toegelicht. Na dit gesprek hebben de klagers besloten hun klacht aan de 
klachtenonderzoekscommissie voor te leggen. Eén klager heeft gekozen zijn klacht rechtstreeks 
aan de klachtenonderzoekscommissie voor te leggen zonder een oriënterend gesprek. 

Aantal klachten 

In 2017 zijn 23 klachten bij de klachtenonderzoekscommissie ingediend. Van deze klachten zijn er, 
na overleg met de klager, elf doorgezet naar de klachtenbemiddeling en een naar de 
claimafhandeling. Twee klachten waren bedoeld voor derden. Twee klachten zijn ter informatie 
ingediend. In 2017 zijn in totaal derhalve zeven klachten door de klachtenonderzoekscommissie 
behandeld. Deze zeven klachtbrieven bevatten in totaal 19 verschillende klachten.  
 
De klachtenonderzoekscommissie onderzoekt de klacht en geeft een zienswijze over de 
gegrondheid van de klacht. De zienswijze wordt vervolgens in de Raad van Bestuur besproken, 
waarop de Raad van Bestuur een schriftelijk oordeel geeft over de klacht aan klager, hulpverlener 
en klachtenonderzoekscommissie. Hierbij wordt, als dat van toepassing is, ook melding gemaakt 
van verbetermaatregelen. 
 
De in behandeling genomen klachten zijn als volgt onderverdeeld: 
 
Aantal in behandeling genomen klachten   7 
Klachten onderverdeeld in aantal klachtonderdelen 19 

Aantal niet gegrond verklaarde klachtonderdelen 16 
Aantal gegrond verklaarde klachtonderdelen   2 
Aantal klachtonderdelen die reeds opgelost waren in bemiddeling   1 
Totaal aantal uitgebrachte aanbevelingen door klachtenonderzoekscommissie   3 

 
Als de klacht gegrond is volgt altijd een persoonlijk gesprek tussen de betreffende hulpverlener en 
het bestuur CMS of de Raad van Bestuur. Eén keer per jaar vindt overleg plaats tussen de 
voorzitters van de klachtenonderzoekscommissie, de Raad van Bestuur en het bestuur CMS. In het 
overleg worden aanbevelingen, algemene zaken en relevante aandachtspunten besproken. 

Gegrondheid van de klachten 

De zeven in behandeling genomen klachten door de klachtenonderzoekscommissie bevatten 19 
klachtonderdelen. Deze 19 klachtonderdelen hadden in 2017 betrekking op de volgende aspecten: 
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Aspect Aantal Gegrond/niet gegrond Bemiddeld bij 

klachtenbemiddelaar 
Deskundigheid 1 0/1  
Zorgvuldigheid van zorg 9 0/9  
Bejegening 2 0/2  
Informatieverstrekking 5 2/3  
Coördinatie 2 0/1 1 
 

Wijze van afhandeling 

De ambtelijk secretaris van de klachtenonderzoekscommissie neemt naar aanleiding van de 
ontvangen klachtbrief altijd telefonisch contact met de klager om de klacht te bespreken en de 
verdere procedure toe te lichten. Tevens ontvangt de klager een schriftelijke ontvangstbevestiging 
met informatiefolder en machtiging. De klager wordt verzocht de machtiging voor inzage in het 
dossier ingevuld te retourneren. Met deze machtiging machtigt de klager de leden van de 
klachtenonderzoekscommissie het patiëntendossier van klager in te zien voor zover relevant voor 
behandeling van de klacht. 
Vervolgens wordt de klachtbrief met een informatiefolder naar de betrokken hulpverlener gestuurd 
met het verzoek hierop schriftelijk te reageren. Aanvullend neemt de ambtelijk secretaris 
telefonisch contact op met de aangeklaagde om de procedure verder te bespreken. 
De reactie van aangeklaagde wordt doorgestuurd naar de klager. Vervolgens worden klager en 
aangeklaagde uitgenodigd voor een zitting. Beide partijen krijgen hier de gelegenheid te reageren 
op elkaars standpunt. 
Aan de hand van de schriftelijke stukken, hetgeen op de zitting naar voren is gekomen en eigen 
onderzoek zal de klachtenonderzoekscommissie vervolgens haar zienswijze op de klacht geven. De 
zienswijze kan vergezeld gaan van aanbevelingen. Op basis van deze zienswijze geeft de Raad van 
Bestuur haar oordeel op de klacht. De Raad van Bestuur heeft haar oordeel bij alle klachten binnen 
de in de Klachtenregeling ZGT gestelde termijn van tien weken gegeven.  
De klager kan de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen indien de klager niet 
tevreden is met het oordeel van de Raad van Bestuur. In 2017 heeft een klager zijn klacht 
voorgelegd aan de Geschillencommissie. De klacht is door Geschillencommissie ongegrond 
verklaard en de schadevergoeding (onderdeel van de klacht) is afgewezen. De commissie oordeelt 
dat ZGT niet tekort is geschoten in het nakomen van de behandelovereenkomst. De uitspraak van 
de Geschillencommissie is bindend. 

Strekking oordelen 

Het oordeel van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de zienswijze die de 
klachtenonderzoekscommissie heeft gegeven. In 2017 heeft de Raad van Bestuur in alle gevallen 
de zienswijze van de klachtenonderzoekscommissie overgenomen of een klacht al dan niet gegrond 
is. Daarnaast is de Raad van Bestuur binnen vier weken na het geven van haar oordeel in gesprek 
gegaan met de hulpverleners en/ of de afdeling om de aanbevelingen voor verbetermaatregelen 
zoals geadviseerd door de klachtenonderzoekscommissie te bespreken. Tevens zijn de gegrond 
verklaarde klachten besproken en is bezien hoe herhaling voorkomen kan worden. 
 
Zoals ook vermeld bij de klachtenbemiddeling leveren klachten vrijwel altijd leermomenten op. Van 
de klachten die bij de klachtenonderzoekscommissie zijn ingediend heeft een groot deel van de 
klachten betrekking op het aspect zorgvuldigheid van zorg. Klagers en hun naasten voelen zich in 
die gevallen niet gehoord en hebben andere verwachtingen. Ten aanzien van het aspect 
informatieverstrekking valt op dat klagers en hun naasten niet altijd begrepen hebben wat de 
inhoud van de informatie was die is verstrekt; daarbij komt het ook voor dat informatie niet 
duidelijk is gegeven door betrokken hulpverleners. 
 
 


