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Inleiding 
Met ingang van 2017 heeft ZGT een nieuwe klachtenregeling die aansluit bij de Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen zorg (Wkkgz). Deze rapportage is het jaarverslag, zoals dat benoemd is in artikel 20 lid 1 
van de klachtenregeling. 

 
Afhandeling klachten 
In 2016 hebben de klachtenbemiddelaars in totaal 375 klachten afgehandeld. Hieronder bevinden zich 
ook klachten met betrekking tot voorvallen die zich voor 2016 hebben voorgedaan, maar die pas later 
gemeld zijn of afgehandeld konden worden. De klachten die door de klachtenbemiddelaars zijn 
afgehandeld in 2016 hadden betrekking op de volgende aspecten: 

 

Zorgvuldigheid van zorg 113 

Informatieverstrekking 101 

Bejegening 55 

Coördinatie 26 

Financiën 19 

Toegankelijkheid 18 

Accommodatie 16 

Deskundigheid 13 

Privacy bewaking 9 

Overig/n.v.t. 5 

 

 

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 vervolgens 
face to face of telefonisch een gesprek plaats over de inhoud van de klacht en het doel dat klager voor 
ogen staat met het indienen van de klacht. In dit gesprek wordt ook besproken of het gekozen traject 

past bij het doel van klager en wat de mogelijkheden van de bemiddelaar zijn. Als een ander 
klachttraject (bijvoorbeeld het indienen van een schadeclaim of een onderzoek door de 
klachtenonderzoekscommissie) beter aansluit bij het doel van de klager zal de klachtenbemiddelaar de 
klager hierover informeren en zo nodig adviseren. 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 gewenst en soms geven klagers aan dat ze de reactie van de betrokkenen willen 

horen via de klachtenbemiddelaar. Bij elke klacht wordt aan de betrokken (zorg)professional gevraagd 
of er verbeterpunten te benoemen zijn ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg 

en /of dienstverlening en wat de eventuele verbeteracties zijn. De klachten en de leereffecten en/of 
verbeteracties worden anoniem geregistreerd in het kwaliteitssysteem van ZGT. 
 
Wijze van afhandeling in aantallen: 
  49  bemiddelingsgesprekken met klachtbemiddelaar en betrokken medewerker/ medisch specialist 

254  telefonische bemiddelingsgesprekken met klachtbemiddelaar 
    7 gesprekken met alleen de klachtbemiddelaar 
  10 afhandelingen per mail 
  58 overig, men geeft aan geen behoefte te hebben aan reactie, is niet bereikbaar, of er is 
 sprake  van direct contact tussen melder en betrokken afdeling/medewerker 
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Verbetermaatregelen ten gevolge van klachten 
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 tekortschiet. Verder blijkt het managen van de juiste verwachtingen bij de patiënt een belangrijke 

oorzaak van onbegrip. Daarnaast zijn er klachten omdat er ook aantoonbaar fouten zijn gemaakt door 
de (zorg)professional. In de allermeeste gevallen is zo’n fout een afwijking van de gangbare werkwijze, 
waardoor een verbetering van die werkwijze niet direct aan de orde is. Wel wordt in een dergelijk 
geval hier extra aandacht aan geschonken in het werkoverleg. Wanneer er wel structurele 
veranderingen nodig zijn, geeft dit aanleiding tot een verbetermaatregel.  
 

In het kwaliteitssysteem worden leermomenten, inclusief mogelijke verbetermaatregelen beschreven 

in een vrij tekstveld. Verbetermaatregelen worden aangedragen door de vakgroep, afdeling of 
betrokken professionals. Het is aan de RVE om de verbetermaatregel (verder) vorm te geven. Op basis 
van een analyse van de vrije tekstvelden zijn in 2016 in ieder geval 21 verbetermaatregelen benoemd: 
 
Verbetermaatregelen ten aanzien van: 
Communicatie       15  

Aanpassing van de fysieke ruimte    1 
Aanwezige voorzieningen     1 
Technische aanpassingen binnen werkproces   1 
Gedrag, communicatie en samenwerking (verbetertraject) 1 
Samenwerking       1 
Protocollen (m.b.t. verwijzing)     1 
 

Er wordt momenteel gewerkt aan een technische oplossing om de opvolging van verbeteracties op RVE 
niveau vanuit het kwaliteitssysteem te faciliteren en daardoor te kunnen volgen. Dit wordt in de loop 
van 2017 ingevoerd. 
 
Klachten afgehandeld door de klachtencommissie 
Er zijn 21 klachten ontvangen in 2016 door de klachtencommissie. Van deze klachten zijn er zes 
doorgezet naar de klachtenbemiddeling en drie naar de afdeling claims. Vier klachten waren bedoeld 

voor derden. Twee klachten zijn ingetrokken. Bij één klacht wacht de commissie nog op een 
verduidelijking. In 2016 zijn in totaal dus vijf klachten door de klachtencommissie behandeld. 
 
Deze klachten zijn als volgt onderverdeeld: 

Aantal in behandeling genomen klachten 5 

Klachten onderverdeeld in aantal klachtonderdelen 16 

Aantal niet gegrond verklaarde klachtonderdelen 8 

Aantal gegrond verklaarde klachtonderdelen 7 

Aantal klachtonderdelen waarbij klachtencommissie niet bevoegd is 1 

Totaal aantal uitgebrachte aanbevelingen door klachtencommissie 3 

 
De 16 klachtonderdelen hadden in 2016 betrekking op de volgende aspecten: 
 
Aspect Aantal Gegrond/niet gegrond Niet bevoegd 
Zorgvuldigheid van zorg 5 2/3  

Bejegening 2 1/1  
Privacy bewaking 2 1/1  
Informatieverstrekking 4 1/3  
Coördinatie 2 2/0  
Financiën 1  1 

 
 


