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Informatie voor cliënten 

 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
 
Wkkgz: Het doel van de Wkkgz is het verbeteren van de positie van cliënten. De Wkkgz geldt voor alle 
zorgaanbieders. De Wkkgz verplicht iedere zorgaanbieder om een klachtenfunctionaris te hebben en om zich 
aan te sluiten bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie.  
 
De klachtenfunctionaris: Cliënten kunnen een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. De 
klachtenfunctionaris moet de klager voorlichten, ondersteunen, adviseren, begeleiden en bemiddelen: alles 
gericht op een oplossing. Een klachtenfunctionaris moet voldoende onafhankelijk en onpartijdig zijn. Als een 
cliënt een klacht indient zijn zorgaanbieders verplicht om binnen zes weken te reageren en een oordeel te 
geven over de klacht. 
 
De geschilleninstantie: Als bemiddeling door een klachtfunctionaris niet lukt, of als de cliënt niet tevreden is 
met het oordeel van de zorgaanbieder over de ingediende klacht, is er sprake van een geschil. De cliënt kan 
een geschil voorleggen aan een onafhankelijke, wettelijk (door VWS) erkende geschilleninstantie waar de 
zorgaanbieder zich bij heeft aangesloten. Een geschilleninstantie geeft binnen zes maanden een bindend 
oordeel over het geschil en kan een schadevergoeding toekennen van maximaal €25.000. De 
geschilleninstanties moeten de uitspraken publiceren, waarbij de naam van de zorgaanbieder zichtbaar is, 
maar niet herleidbaar naar individuen. 
 
De klachtenregeling bij het Ambulatorium 
 
Onze klachtenfunctionaris: De klachtenfunctionaris van het Ambulatorium is mevrouw Jeanette van Rees. Zij 
is te bereiken via J.vanRees@uu.nl. Jeanette van Rees kan worden geraadpleegd als cliënten het moeilijk 
vinden onvrede of klachten direct met de betrokken medewerker of directie van het Ambulatorium te 
bespreken, of wanneer een bespreking niet tot bevredigende resultaten leidt.  
 
Het indienen van een klacht: De klachtenfunctionaris probeert zo snel mogelijk een oplossing voor een klacht 
of onvrede te vinden. Dit doet zij bijvoorbeeld door het gesprek tussen de zorgverlener en de cliënt te 
bevorderen. Het streven is dat betrokken partijen onder begeleiding van onze klachtenfunctionaris tot goede 
oplossingen komen. Indien deze informele aanpak niet tot een oplossing leidt dan kan (elektronisch of 
schriftelijk) een formele klacht worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan helpen bij het duidelijk en goed 
omschrijven van de klacht.  
 
Oordeel over de klacht: Het Ambulatorium moet binnen zes weken na ontvangst van de schriftelijke (of 
elektronische) klacht een oordeel geven over de klacht. Het kan een inhoudelijk standpunt betreffen; Was de 
klacht terecht of onterecht, en welke eventuele maatregelen zijn er getroffen? Het kan ook gaan om een 
procedurele reactie; een bevestiging dat de klacht is opgelost of dat nog gewerkt wordt aan een oplossing en 
welke vervolgstappen daarbij genomen worden. Op grond van het oordeel beoordeelt de cliënt of hij/zij 
tevreden is met de manier waarop de klacht is of wordt behandeld. Het Ambulatorium kan de termijn van zes 
weken eenmalig met vier weken verlengen, als dit in het belang is van de zorgvuldigheid. Uiteraard wordt de 
cliënt hierover tijdig geïnformeerd. Het is ook mogelijk om met elkaar een langere termijn dan tien weken voor 
de afhandeling van de klacht af te spreken bijvoorbeeld wanneer dit in het belang is van een duurzame 
oplossing.  
 
Geschilleninstantie: Wanneer cliënten niet tevreden zijn over het oordeel over de klacht kunnen zij met het 
oordeel van het Ambulatorium (de zorgaanbieder) naar een geschilleninstantie. De geschilleninstantie zal het 
oordeel van de zorgaanbieder meenemen in de verdere behandeling van het geschil. Het Ambulatorium is 
aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen (www.degeschillencommissiezorg.nl). 
 
Klachtenreglement: Het volledige klachtenreglement kunt u opvragen via het secretariaat van het 
Ambulatorium. 
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