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Voorwoord  

 

Dit verslag van de Klachtencommissie Zorg Midden-Holland over het jaar 2020, is gericht aan 

de cliënten, met hun familieleden en vertegenwoordigers, die zorg- en dienstverlening 
ontvangen van de bij de klachtencommissie aangesloten zorgaanbieders en aan andere 

belangstellenden.  
 

Met deze publieksversie, in combinatie met het plaatsen van uitspraken van de 

klachtencommissie op de website, hopen wij het doel, namelijk transparantie en voorlichting 
over het werk van de klachtencommissie, te bereiken. De uitspraken van de 

klachtencommissie, met daarin het oordeel over de klacht, worden op een niet tot de client 
herleidbaar wijze op de website geplaatst.   

 

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 Wet kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg (Wkkgz) of een klacht op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd) of een combinatie 

van beide. De klachtencommissie vindt het belangrijk dat cliënten en hun vertegenwoordigers 
weten van het bestaan van de klachtencommissie en dat zij een beeld hebben van het soort 

klachten die aan de klachtencommissie kunnen worden voorgelegd. Daarnaast verplicht de 
Wzd de instellingen om uitspraken over beslissingen en onderwerpen die deze Wet behandelt 

met de naam van de zorgaanbieder te publiceren.  

 
Een cliënt (of zijn vertegenwoordiger) die overweegt een klacht in te dienen kan contact 

opnemen met de klachtenfunctionaris die werkzaam is bij de zorgorganisatie waar de klacht 
betrekking op heeft. De klachtenfunctionaris kan over de aanpak van klachten adviseren en 

kan helpen bij het zoeken naar een informele oplossing van de klacht. Voor Wzd-klachten is er 

een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van 
de zorgaanbieder en heeft onder meer de taak om cliënten, hun vertegenwoordigers of 

nabestaanden te adviseren en te ondersteunen bij het doorlopen van de Wzd-
klachtenprocedure. De zorginstellingen hebben de plicht om zorg te dragen voor zowel een 

klachtenfunctionaris als een clientvertrouwenspersoon.  

 
Ook voor de klachtencommissie is het uitgangspunt dat klachten zoveel mogelijk door de  

betrokkenen zelf worden opgelost, al dan niet door tussenkomst van de klachtenfunctionaris. 

Waar mogelijk zal daarnaar gestreefd worden en worden cliënten op dit uitgangspunt gewezen. 
Echter, cliënten kunnen zich ook rechtstreeks tot de klachtencommissie wenden, al dan niet 

met de ondersteuning van de klachtenfunctionaris en/of de clientvertrouwenspersoon. Ook kan 
het zijn dat een cliënt vindt dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost of om een andere 

reden een onafhankelijk oordeel over de klacht wenst. Een klacht kan schriftelijk worden 

ingediend of digitaal via de website van de klachtencommissie.  
De klachtencommissie is onafhankelijk en wil laagdrempelig zijn. Zij hecht eraan dat cliënten 

de weg naar de klachtencommissie ook daadwerkelijk kunnen vinden. Folders moeten 
beschikbaar zijn op de diverse locaties. Op de website (www.klachtoverzorg.nl) kunnen 

cliënten meer informatie over de klachtencommissie, haar werkwijze en de aangesloten 

zorginstellingen vinden. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Maria Verkleij  

Voorzitter klachtencommissie 
 

 

  

 

http://www.klachtoverzorg.nl/
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1 De klachtencommissie 

1.1 Taken  

De taken van de KCZMH zijn:  

• de behandeling van Wkkgz- en Wzd-klachten van cliënten en/of hun vertegenwoordigers; 
• het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de zorgaanbieders;  

• het op grond van klachten signaleren van structurele tekortkomingen in de zorg- en 

dienstverlening;  
• het komen tot aanbevelingen voor verbeteringen; 

• het uitbrengen van een (publieks)jaarverslag;  

• evaluatie van het klachtenreglement in samenspraak met Zorgbelang Inclusief; 
• het (mede) zorgdragen voor bereikbaarheid van de klachtencommissie en het geven van 

bekendheid over de klachtwaardigheid van bepaalde beslissingen, bijvoorbeeld door een 
laagdrempelige website en publicatie van onherleidbare uitspraken op klachten.  

 
1.2 Het klachtenreglement  

Het klachtenreglement dient als leidraad voor de werkwijze van de klachtencommissie. Het 

klachtenreglement is online gepubliceerd op de website van de klachtencommissie, 
www.klachtoverzorg.nl en kan op verzoek van klagers door het secretariaat van de 

klachtencommissie worden toegestuurd. 
 

Het klachtenreglement regelt onder meer de procedure bij de onafhankelijke 

klachtencommissie.  
In verband met de invoering van de Wzd, per 1 januari 2020, is het klachtenreglement volledig 

herzien.  
 

De Wzd bepaalt dat de Wzd-klachtencommissie zelf haar Wzd-reglement vaststelt.  

Het Wkkgz-reglement is door de besturen vastgesteld. In verband met de clientvriendelijkheid 
heeft de commissie ervoor gekozen om beide reglementen in een document te combineren. 

Het klachtenreglement zal jaarlijks worden geëvalueerd.  

 
1.3 Huishoudelijk reglement 

Naast het klachtenreglement hanteert de klachtencommissie een huishoudelijk reglement. Het 

huishoudelijk reglement beschrijft de werkwijze van de klachtencommissie. De werkwijze is 

gebaseerd op het klachtenreglement en geeft er een nadere invulling aan. 
  
1.4 Deelnemende organisaties  

In 2020 waren de volgende zorgorganisaties aangesloten bij de KCZMH:  

• Stichting Zorgpartners Midden-Holland 
• Stichting Martha Flora  

• Stichting De Zevenster 

 
1.5 Website en brochure 

Op de website www.klachtoverzorg.nl is informatie over de werkwijze van de 
klachtencommissie te lezen. Daarnaast stelt de klachtencommissie en brochure beschikbaar 

die te downloaden is van de website en die wordt toegezonden aan de instellingen. 
In 2021 zullen de website en de brochure worden herzien en aangepast aan de nieuwe 

situatie.  

  

http://www.klachtoverzorg.nl/
http://www.klachtoverzorg/
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2 Ingediende klachten 

In 2020 hebben zich tien klagers tot de klachtencommissie gewend (ter vergelijking, in 2019 

zijn er vier klachten bij de secretaris van de klachtencommissie binnengekomen, in 2018 

waren dat negen klachten). 
 

Een klager heeft, nadat er telefonist contact met de ambtelijk secretaris is geweest, niet meer 
van zich laten horen. 

Een klager heeft, na telefonist contact met de ambtelijk secretaris, zich tot de instelling 

gewend om de klacht alsnog op te lossen.  
Bij een klager heeft de ambtelijk secretaris, in overleg met de klager, contact gezocht met de 

klachtenfunctionaris en de klachtenbrief doorgestuurd met het verzoek om verdere 
behandeling. 

Bij een klager is de klacht aangehouden, klager was nog in gesprek met de instelling, totdat 

klager heeft laten weten er met de instelling te zijn uitgekomen.  
Een klager is in een klachtonderdeel niet ontvankelijk verklaard omdat dezelfde klacht eerder 

door de klachtencommissie was behandeld. Het andere klachtonderdeel is in overleg met 
klager doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris met het verzoek om verdere behandeling.  

Een klager heeft de klacht ingetrokken nadat de klachtencommissie een klachtonderdeel niet  

ontvankelijk had verklaard en het andere klachtonderdeel ontvankelijk.  
 

Drie klachten hebben uiteindelijk tot een uitspraak geleid, waarvan twee na een mondelinge 

behandeling op een hoorzitting.  
Op een na zijn alle klachten via de website van de klachtencommissie ingediend.  

Een klager heeft ingesproken in de voicemail zonder contactgegevens achter te laten.  
 

 

3 Behandelde klachten 

Uiteindelijk zijn vier klachten door de klachtencommissie in behandeling genomen.  

Bij twee van deze klachten zijn door de voorzitter van de klachtencommissie drie 
klachtonderdelen niet ontvankelijk verklaard.  

Een vierde klacht werd, nadat de klachtencommissie deze in behandeling had genomen, 

ingetrokken.  
Onder 3.2 worden de kerngegevens met betrekking tot de klachten in tabelvorm weergegeven. 

Vanwege de herleidbaarheid is er in dit jaarverslag voor gekozen om een globale omschrijving 
van de verschillende klachten te geven.  

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de aanbevelingen door de klachtencommissie en de 

genomen maatregelen door de zorgaanbieder. 

3.1 Werkwijze klachtencommissie 1 

Een klacht wordt behandeld door een door de voorzitter per klacht samen te stellen 
zittingscommissie. Deze zittingscommissie bestaat uit ten minste drie leden van de 

klachtencommissie, onder wie de voorzitter of diens plaatsvervanger. De voorzitter stelt de 
zittingscommissie zodanig samen dat een deskundige en zorgvuldige behandeling van de 

klacht is gewaarborgd. De zittingscommissie wordt zo samengesteld dat daarin tenminste 

zitting hebben: een jurist en in het geval van een Wzd-klacht een specialist 
ouderengeneeskunde of een gezondheidszorgpsycholoog.  

De secretaris informeert de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft over de 
samenstelling van de zittingscommissie. In de regel vindt er een hoorzitting plaats. De 

zittingscommissie kan in bepaalde situaties afzien van het mondeling horen en de klacht 

beoordelen op basis van de beschikbare schriftelijke stukken 2.  

 
1 Artikel 14 en 16 klachtenreglement 
2 Artikel 16 lid 1 
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Een hoorzitting vindt plaats in een locatie van de zorgaanbieder, tenzij de zittingscommissie 
anders beslist. Meestal is het de locatie waar de cliënt verblijft. In ieder geval dient de locatie 

goed bereikbaar te zijn voor de cliënt en/of de vertegenwoordiger van de cliënt.  

In verband met de Corona-maatregelen hebben twee hoorzitting plaatsgevonden op een 
andere locatie dan de locatie van de cliënt. 

Een keer heeft de klachtencommissie besloten op basis van de schriftelijke stukken tot een 

uitspraak te komen.  

3.2 Aantal in behandeling genomen klachten 

Aantal in behandeling genomen 

klachten 
 

4 

Aantal klachtonderdelen per klacht: 
Klachtnummer 2020-04 

Klachtnummer 2020-07   

Klachtnummer 2020-08 (Wkkgz/Wzd-

klacht) 
 

Klachtnummer 2020-09 

 

 
12, ter zitting samengevat tot 2 klachtonderdelen 

1 (Wzd-klacht) 

22, door de klachtencommissie in haar uitspraak 

gerubriceerd tot vier klachtonderdelen, waarvan 1 NO 
 

3 

 

Aantal klachtonderdelen waarin de 
commissie zich onbevoegd heeft verklaard 

 

0 

Aantal in behandeling genomen 
klachtonderdelen  

  

10 

Aantal klachtonderdelen waarover de 

klachtencommissie een uitspraak heeft 
gedaan 

 

8 (2 reeds in behandeling genomen klachten werden 

ingetrokken)  

Aantal klachtenonderdelen waarin de 

commissie het klachtonderdeel niet 
ontvankelijk heeft verklaard 

 

2 (1 Wkkgz en 1 Wzd uitspraak) 

- klacht over niet nakomen eerdere uitspraak 
klachtencommissie 

 

Aantal klachtonderdelen dat gegrond is 

verklaard 

 

3 gegrond verklaarde klachtonderdelen 

 
Wzd-klacht 

onvrijwillige zorg in de vorm van toediening medicatie: 

stappenplan niet gevolgd 

 
Wkkgz-klacht 

onvolledige (24-uurs) rapportage en communicatie naar 

cliënt en contactpersoon.   

ontbreken van structuur en duidelijkheid voor cliënt. 
 

Aantal klachtonderdelen dat gedeeltelijk 

gegrond en gedeeltelijk ongegrond is 

verklaard 
 

 

 

 
 

 

3 gedeeltelijk gegrond/ongegrond verklaarde 

klachtonderdelen 

 
Wkkgz 

Opzeggen zorgovereenkomst:  

zonder gewichtige redenen: ongegrond, wijze waarop: 

gegrond 
onheuse bejegening jegens cliënt 

communicatie naar contactpersonen 

 

Aantal klachtonderdelen dat ongegrond is 
verklaard 

 

0 

Aantal aanbevelingen van de 

klachtencommissie 
 

3 aanbevelingen en 2 uitgebreid gemotiveerde uitspraken 

waar aanbevelingen’ in verweven’ zitten.    
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3.3 Doorlooptijd klachtafhandeling 2020 

Klacht 

nr. 

Datum  

ontvangst 

klacht 

 

Datum 

ontvangst 

machtiging/ 

aanvulling 
klacht 

Datum 

hoor-

zitting 

 

Uitspraak 

verstuurd  

Doorloop- 

tijd in  

weken of 

dagen 
 

Reactie 

Raden van 

Bestuur 

2020-04 21-05-20 27-05-20 27-07-20 18-08-20 12 weken 17-09-20 

2020-07 

Wzd 

klacht 

21-07-20 n.v.t. 03-08 03-08-20 

mondeling 

10-08-

schriftelijk 

13 dagen 02-09-20  

(niet 

noodzakelijk 

bij Wzd-
klacht) 

2020-08 10-08-20 20-08-20 Behandeli

ng o.b.v. 

de 
stukken 

03-11-20 6½ week 26-11-20 

2020-09   n.v.t.   Klacht 

ingetrokken 

 

In het klachtenreglement wordt bij een Wkkgz-klacht uitgegaan van een maximum 

doorlooptijd van zes weken. Echter, indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht 
daartoe noodzakelijk is, kan de termijn van behandeling, met instemming van partijen, worden 

verlengd.  

De Wkkgz noemt een termijn van ten hoogste tien weken waarbinnen de zorgaanbieder een 
schriftelijke mededeling aan de klager dient te verstrekken waarin met redenen omkleed is 

aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen de 
zorgaanbieder heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen 

zijn gerealiseerd.  

 
In 2020 heeft de klachtencommissie een Wkkgz-klacht binnen de termijn van tien weken 

behandeld en een klacht binnen een termijn van 12 weken. De vakantieperiode speelde hierbij 

een rol. Aan de (bestuurder) van de zorgaanbieder wordt gevraagd om bij voorkeur binnen 
een termijn van twee weken na ontvangst van de uitspraak van de klachtencommissie te 

reageren.  
 

In de Wzd is bepaald dat de klachtencommissie binnen twee weken na ontvangst van de 

klacht, voor zover het een klacht betreft die gericht is tegen een nog lopende toepassing van 
het besluit waarop de klacht betrekking heeft, en binnen vier weken na ontvangst van de 

klacht voor zover het een klacht betreft die gericht is tegen een reeds beëindigde toepassing 
van het besluit waarop de klacht betrekking heeft een beslissing dient te nemen over de 

klacht.  

 
Als de klachtencommissie niet binnen de geldende termijn een beslissing heeft genomen over 

de klacht, kan de klager de klacht ter beoordeling voorleggen aan de rechter. De klager moet 

dit doen binnen zes weken na de dag waarop de klachtencommissie een beslissing had moeten 
nemen.   

 
De klachtencommissie heeft binnen twee weken een beslissing genomen over de Wzd-klacht 

tegen een beslissing die op dat moment nog lopende was. De beslissing van de 

klachtencommissie is mondeling aan betrokkenen meegedeeld, gevolgd door een latere 

schriftelijk motivering.  
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4 Uitspraak, aanbevelingen en genomen maatregelen 

4.1 Uitspraak en reactie bestuurder  

De klager, en indien van toepassing de vertegenwoordiger, alsmede de verweerder en de 
bestuurder ontvangen vervolgens de uitspraak van de klachtencommissie waarin met redenen 

omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek naar de klacht heeft geleid. 
In overeenstemming met de Wkkgz deelt de klager en de klachtencommissie uiterlijk binnen 

vier weken en bij voorkeur binnen twee weken na ontvangst schriftelijk mee of hij naar 

aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen. Ingeval het oordeel vergezeld gaat van 
aanbevelingen, geeft de bestuurder in zijn schriftelijke reactie gemotiveerd aan of de 

zorgaanbieder deze aanbevelingen al dan niet overneemt.  

 
Indien  de klachtencommissie de klacht tegen een beslissing gegrond verklaart, vernietigt zij 

de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk. Gehele of gedeeltelijke vernietiging brengt 
vernietiging van de rechtsgevolgen van de beslissing of het vernietigde gedeelte van de 

beslissing mee.  

4.2 Aanbevelingen   

Zoals in de tabel onder 3.4. is vermeld, heeft de commissie drie aanbevelingen gedaan en in 

twee van haar uitspraken heeft zij uitgebreid gemotiveerd om welke redenen de 
klachtencommissie tot een gegrondverklaring is gekomen. Uit deze motivering kan 

gedestilleerd worden waar voor de desbetreffende zorginstelling leer- en verbeterpunten te  
halen zijn.  

Zo heeft de klachtencommissie onder meer: 

o de rol van de vertegenwoordiger beschreven bij de te nemen stappen bij het 
Stappenplan Wzd en het belang van rechtsbescherming; 

o het belang van kennis en deskundigheid van de zorgverantwoordelijke Wzd benadrukt; 
o de waarborgen (zorgvuldigheidseisen) benoemd die bij de eenzijdige beëindiging van de 

zorg- en dienstverleningsovereenkomst in acht dienen te worden genomen; 
o de rol van de vertegenwoordiging bij het nemen van belangrijke beslissingen of het 

voornemen hiertoe benadrukt, 

 

en zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 
o te onderzoeken in hoeverre de mogelijkheid van een spraakverbinding met cliënt bij 

kan dragen aan het gevoel van veiligheid en duidelijkheid. 
o te onderzoeken, in samenspraak met klager, in hoeverre een ‘agenda/dagprogramma’, 

met daarbij de verschillende rollen van de medewerkers, bij kan dragen aan helderheid 

en structuur voor cliënt. 
o de klachtencommissie heeft begrip voor de visie van verweerder dat een ‘somatische 

cliënt’ in beginsel de eigen regie voert. Echter, in het kader van ‘zorg op maat’ doet de 
klachtencommissie de aanbeveling om, daar waar het door cliënt gewenst is, de familie 

meer bij de regie en de evaluaties te betrekken. 

 
4.3 Reactie bestuurder en genomen maatregelen 

Op alle gedane uitspraken is een uitgebreide reactie van de Raad van bestuur  
gekomen en zijn gedane aanbevelingen overgenomen: 

o zo zijn er nieuwe instructies gegeven over het gebruik van de intercomverbinding; 
o is in samenspraak met de verzorging een agenda opgesteld met daarin de dagelijkse 

activiteiten vermeld en ruimte voor het maken van afspraken; 

o zijn er met de vertegenwoordiging van de client afspraken gemaakt over een 
structureel overleg en het regelen van zaken (wie doet wat).  

 

en onder meer:  
o wordt bij een intake van een nieuwe bewoner meer aan ‘verwachtingenmanagement’ 

gedaan; 
o zijn de website en de leveringsovereenkomst aangepast aan de feitelijke situatie; 
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o is het beleid bij urineweginfecties en bij gewijzigde medicatie aangepast; 
o wordt de vertegenwoordiging geïnformeerd over MIC-meldingen; 

o zijn er afspraken gemaakt over de contactpersoon voor de vertegenwoordiging bij 

ernstige incidenten.   

 

5 Conclusie en vooruitblik 

2020 was een bijzonder jaar en stond vrijwel volledig in het teken van Covid-19. 

Voor de aangesloten instelling en haar bewoners had dit een grote impact. Het is moeilijk in te 

schatten of Covid-19 van invloed is geweest op het aantal klagers dat zich uiteindelijk tot de 
klachtencommissie heeft gewend. Het is ook moeilijk te voorspellen of de Covid-maatregelen, 

die ook een beperking van de vrijheid inhielden, in 2021 alsnog tot klachten bij de 
klachtencommissie zullen leiden.  

In 2021 zal de klachtencommissie verder gaan op de ingeslagen weg waarbij laagdrempelige 

maar deskundige en zorgvuldige klachtbehandeling voorop staan.    
 

Mei 2021 
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