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U HEEFT EEN

over de zorgverlening?
Blijf er niet mee rondlopen, maar meld uw klacht!

De Klachtencommissie Zorg 

Midden-Holland (KCZMH) is een 

onafhankelijke, laagdrempelige 

klachtencommissie. De klachten-

commissie beoordeelt klachten 

ingediend op grond van de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg en klachten over onderwer-

pen die in de Wet zorg en dwang 

worden genoemd. De klachten-

commissie behandelt uitsluitend 

klachten die betrekking hebben op 

de aangesloten zorgaanbieders.  

Klachtbehandeling kan bijdragen 

aan het verbeteren van de kwaliteit 

van de zorg- en dienstverlening.  

Bijvoorbeeld een vriendelijke mede-

werker, betere communicatie met 

cliënt en familie, maar ook een juiste 

omgang met zaken als privacy en 

onvrijwillige zorg. Kortom, het mel-

den van een klacht kan bijdragen 

aan goede zorg voor u!

KLACHT
Adresgegevens en informatie
U kunt de klachtencommissie op de 
volgende manieren bereiken:

Schriftelijk:
Klachtencommissie Zorg 
Midden Holland
Postbus 737
2800 AS Gouda

E-mail: info@klachtoverzorg.nl

Telefonisch (terugbelverzoek  
inspreken): 06 13 18 02 95

Informatie over de klachtencommissie 
en de klachtenregeling kunt u vinden op 
onze website: www.klachtoverzorg.nl



Heeft u een klacht over de wijze  
waarop de zorg wordt uitgevoerd?  
Of bent u het helemaal niet eens  
met de zorg (onvrijwillige zorg)? 

Blijf er niet mee rondlopen
Heeft u een klacht over de zorgverlening 
waarvan u denkt dat de zorgverlening 
voor verbetering vatbaar is? Blijf er niet 
mee rondlopen, maar meld uw klacht. 
Het geeft u de kans uw zorgen te delen, 
de zorgverlening te verbeteren en de 
organisatie kan ervan leren. Boven-
dien is klagen een recht dat wettelijk is 
geregeld in de Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen zorg en de Wet zorg en 
dwang. 

Wet kwaliteit, klachten en geschil-
len zorg (Wkkgz)
Op grond van de Wkkgz kunt u een 
klacht indienen over de zorg- en dienst- 
verlening van een bij de Klachten- 
commissie Zorg Midden-Holland aange-
sloten zorginstellingen.
Soms gebeuren er in de zorgverlening, 
in de zorginstelling of thuis, dingen
waarvan u vindt dat deze niet moeten 
gebeuren of anders zouden moeten,
bijvoorbeeld:
•  u vindt dat niet de afgesproken zorg 

wordt verleend;
•  u vindt dat u onvoldoende wordt geïn-

formeerd;
•  u vindt dat u door de medewerkers 

niet correct wordt bejegend.
Wij raden u aan uw klacht eerst voor te 
leggen aan de persoon die bij de zorg
betrokken is of een andere medewerker 
te benaderen. U kunt daarbij denken 
aan de klachtenfunctionaris, een 
leidinggevende of de (locatie)manager.
Soms gaat dat niet, omdat er redenen 
voor u zijn om niet met betrokkenen in
gesprek te gaan. Dan kunt u uw klacht 
direct indienen bij de klachtencommissie. 
Ook kan het zijn dat u vindt dat uw 
klacht niet naar tevredenheid is opgelost 
en u een onafhankelijk oordeel wenst. 
Dan kunt u uw klacht alsnog bij de 
klachtencommissie indienen.
 
Cliënten en de Wet zorg en dwang
(Wzd)
De Wzd regelt de rechten bij onvrijwil-
lige zorg of onvrijwillige opname van 
mensen met een verstandelijke beper-

king en mensen met een psychogeri-
atrische aandoening, bijvoorbeeld de 
diagnose dementie.

De Klachtencommissie Zorg Midden-
Holland beoordeelt klachten over de 
volgende beslissingen. 
Specifieke Wzd-klachten zijn: 
•  een beslissing over de wils-bekwaam-

heid van een cliënt;
•  een beslissing om onvrijwillige zorg in 

het zorgplan op te nemen;
•  een beslissing om onvrijwillige zorg uit 

te voeren;
•  een beslissing om onvrijwillige zorg uit 

te voeren buiten het zorgplan om;
•  een beslissing over verlof of ontslag;
•  een beslissing van een Wzd-functio-

naris.

Daarnaast behandelt de klachten-com-
missie Wzd-klachten over nakoming van 
de volgende verplichtingen:
•  de verplichting om een dossier bij te 

houden, voor zover dat betrekking 
heeft op onvrijwillige zorgverlening;

•  een verplichting van een Wzd-functi-
onaris.

Wie kunnen een klacht indienen?
Een klacht kan worden ingediend door 
de cliënt, zijn vertegenwoordiger of een 
nabestaande van de cliënt. Dit kan een 
klacht zijn op grond van de Wkkgz of 
een klacht op grond van de Wzd.

Wie kan de client bijstaan?
Een cliënt (of zijn vertegenwoordiger) die 
overweegt een klacht in te dienen kan 
contact opnemen met de klachtenfunc-
tionaris die werkzaam is bij de zorgor-
ganisatie waarop de klacht betrekking 
heeft. De klachtenfunctionaris adviseert 
over de aanpak van klachten en kan 
helpen bij het zoeken van een informele 
oplossing van de klacht. 
Voor Wzd-klachten is er een cliënten-
vertrouwenspersoon Wzd. Deze cliënten- 
vertrouwenspersoon is onafhankelijk van 
de zorgaanbieder en kan cliënten, hun 
vertegenwoordigers of nabestaanden 
adviseren en ondersteunen bij het door-
lopen van de Wzd-klachtenprocedure. 

Waar kunt u een klacht indienen?
U kunt uw klacht indienen bij de 
Klachtencommissie Zorg Midden-
Holland. Via de website www.
klachtoverzorg.nl kunt u uw klacht online 
verzenden of het klachtenformulier 
downloaden en per post verzenden. 
Of u stuurt de klachtencommissie een 
korte brief waarin uw klacht, naam, 
adres, telefoonnummer en eventueel  
e-mailadres staan vermeld. 
Na de ontvangst van uw klacht wordt er 
telefonisch contact met u opgenomen 
voor informatie en om u te informeren 
over de klachtenprocedure.


