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Jaarverslag over het jaar 2020 

Regionale Klachtencommissie Zorg ‘s-Hertogenbosch e.o. 
 

Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Regionale Klachtencommissie Zorg ’s-Hertogenbosch e.o. Zij 
verleent de dienst van formele klachtenbehandeling voor de zorginstellingen in de Verpleging, 
Verzorging en Thuiszorg. 
 
Stichting Vivent 
Stichting Zorggroep Elde en Maasduinen 
Stichting Laverhof 
Stichting Van Neynsel 
 
Vanaf het tweede kwartaal van 2020 zijn tevens onderstaande instellingen aangesloten: 
Stichting Annenborch 
Stichting Vughterstede 
Stichting Jozefoord 
 
In dit verslag legt de commissie verantwoording af over de wijze waarop zij in 2020 de klachten heeft 
behandeld, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en het klachtenreglement 
van de betreffende instellingen. Deze klachtreglementen zijn gebaseerd op de model-
klachtenregeling van branche-organisatie Actiz.  
 

Per 1 januari 2017 is de Wkkgz van kracht gegaan. De wet heeft een “tweetrapsraket” ten 
aanzien van de klachtenbehandeling gecreëerd: primair dient de klacht binnen een 
zorginstelling via bemiddeling door de klachtenfunctionaris / cliëntvertrouwenspersoon te 
worden opgelost. Is klager niet tevreden, dan kan deze een oordeel van de instelling vragen. 
Om tot een gedegen oordeel te komen hebben de Raden van Bestuur van de aangesloten 
instellingen het besluit genomen om aanvullend een onafhankelijke regionale 
Klachtencommissie in stand te houden voor een zorgvuldig klachtonderzoek. De 
Klachtencommissie brengt naar aanleiding van haar onderzoek een uitspraak in de vorm van 
een advies over aan de Raad van Bestuur inzake de klachtenbehandeling. De Raad van 
Bestuur oordeelt vervolgens over de klachtmelding en deelt dit mede aan de klager en 
beklaagden. De uitspraak / dit advies van de Klachtencommissie wordt bij dit oordeel van de 
Raad van Bestuur gevoegd. Hierna staat het klager nog vrij om een beroep in te stellen bij de 
landelijke Geschillencommissie. Dit jaarverslag geeft u inzicht in de klachtenbehandeling van 2020 
en het functioneren van de Klachtencommissie.  
 
Rationale Klachtencommissie 
De commissie staat in voor een adequaat, extern, onafhankelijk en zorgvuldig klachtonderzoek. De 
commissie zal zich er echter te allen tijde toe inspannen om de klager in contact te brengen met de 
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instelling, vaak verloopt dat via de klachtenfunctionaris / cliëntvertrouwenspersoon en op die manier 
de klacht primair op te lossen waar deze is ontstaan. Zij zal klager ook altijd eerlijk, helder en 
eenduidig inlichten. Een weg naar de Geschilleninstantie dient – voor zover dat gaat – voorkomen te 
worden. Deze route is een juridische benadering, formeel, kent hoge kosten, staat op afstand en er is 
doorgaans beperkt kennis van de lokale situatie. Een behandeling van een geschil draagt daardoor bij 
aan de verwijdering tussen zorgaanbieder en klager, terwijl de Wkkgz juist beoogt om laagdrempelig 
tot een oplossing van klachten en geschillen te komen.  
Daarnaast heeft de commissie op basis van haar ervaring door de jaren heen de functie van 
vraagbaak, adviespunt en informatief platform voor de zorginstellingen en hun klachtenfunctionaris / 
cliëntvertrouwenspersoon en waar het gaat om juridische ontwikkelingen, casuïstiek en onderlinge 
afstemming en terug geleiding van klachten naar de werkvloer. Dat beschouwt de commissie als een 
kracht en meerwaarde van dit samenwerkingsverband. Ook de deelnemende instellingen hebben 
aangegeven dit te ervaren als een toegevoegde waarde bij vraagstukken rondom de 
klachtbehandeling.  
 
Terugblik 2020 
 
Wetgeving 
Door een wijziging in de wet- en regelgeving – de Wet Zorg en Dwang (Wzd) heeft per 1 januari 2020 
haar intrede gedaan – is er ruimte ontstaan voor de groei van de diensten van de commissie. De Wzd 
stelt dat de voormalige Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) – 
klachten niet langer door de klachtencommissie mogen worden behandeld. Indien een cliënt een 
klacht heeft over onderwerpen die in de Wzd worden genoemd, zoals de beoordeling van zijn 
wilsbekwaamheid, het besluit tot onvrijwillige zorg  of de uitvoering daarvan, kan hij deze klacht 
voorleggen aan een externe Klachtencommissie Wzd. Deze klachtencommissie wordt ingesteld door 
een representatieve cliëntenorganisatie en een representatieve organisatie van zorgaanbieders. Een 
externe Klachtencommissie kan zowel op landelijk niveau als decentraal worden georganiseerd. De 
externe klachtencommissie doet een bindende uitspraak over klachten en kan de klager een 
schadevergoeding toekennen. De klacht kan vervolgens, zowel door de klager als door de 
zorgaanbieder en degene op wiens beslissing de klacht betrekking heeft, worden voorgelegd aan de 
rechtbank. 
Omdat de Wzd voorschrijft dat de Klachtencommissie Wzd een externe klachtencommissie is, is het 
na 1 januari 2020 niet meer mogelijk om een Wzd klacht te laten behandelen door de Regionale 
Klachtencommissie ’s-Hertogenbosch e.o. welke in het kader van de Wkkgz werd ingesteld. Dit 
betekent dat de klachtencommissie louter nog de Wkkgz-klachten behandelt. Met inachtneming van 
deze ontwikkelingen zijn VVT-instellingen hun krachten gaan bundelen en is de samenwerking 
ontstaan.  
 
Juridische onderlegger 
In 2020 is er met de aansluiting van drie nieuwe instellingen een wat meer formele structuur 
ontstaan ten aanzien van de verwachtingen en afspraken van deze samenwerking. Eerst heeft de 
commissie een rationale op papier gezet, die door de aangesloten instellingen wordt gedragen. Op 
basis hiervan heeft de commissie een juridische onderlegger gecreëerd voor haar aangeboden 
dienst. Hierin zijn opgenomen de basisvoorwaarden voor deelname aan het samenwerkingsverband, 
de verplichtingen aan de zijde van de commissie naar hun ‘opdrachtgever’ alsmede de praktische 
uitwerking van het collectief dragen en in stand houden van een commissie.  
 
Vanaf het derde kwartaal van 2020 is mevrouw J. Pander, Raad van Bestuur van Stichting 
Annenborch, aanspreekpunt voor de klachtencommissie (in opvolging van de heer P. Beijers, 
Stichting Laverhof).  
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De samenwerking van de gezamenlijke zeven zorginstellingen werd in december van dit jaar 
bekrachtigd in de vorm van een door alle partijen getekende overeenkomst. Een officieel moment 
van de symbolische aftrap van deze samenwerking volgt in 2021.  
 
Corona-crisis 
Inhoudelijk gezien is het de commissie opgevallen dat er rond de zomer wat meer contact was tussen 
de secretaris van de klachtencommissie en de klachtenfunctionaris / cliëntvertrouwenspersoon voor 
nadere afstemming. Het ging hier met name om vragen over uitingen van ongenoegen die de 
klachtenfunctionaris / cliëntvertrouwenspersoon bereikten naar aanleiding van de uitvoering van de 
opgelegde maatregelen teneinde bestrijding van het COVID-19 virus. Een klacht ging inhoudelijk over 
geleverde zorg ten tijde van (de start van) de corona-crisis.  
Praktisch gezien heeft de commissie geen hinder ondervonden van de corona-maatregelen. 
Tweemaal heeft er met in achtneming van de anderhalve meter afstand een hoorzitting plaats 
gevonden op locatie. De jaarlijkse bijeenkomst tussen commissie en klachtenfunctionarissen / 
cliëntvertrouwenspersonen heeft digitaal plaats gevonden. Bijkomstig voordeel hiervan was dat de 
bijeenkomst opgenomen werd en door de afwezigen kon worden teruggezien.  
 
Rol naar klachtenfunctionaris / cliëntvertrouwenspersoon 
De commissie fungeert als vraagbaak, adviespunt en informatief platform voor allerhande Wkkgz-
gerelateerde klachten. Twee concrete vragen zijn uitgewerkt tot anonieme casuïstiek (aanleiding, 
vraag, uitwerking, advies) en ter kennisgeving / lering gedeeld onder de klachtenfunctionarissen / 
cliëntvertrouwenspersonen. Deze vragen zijn niet uitgemond in een formele klacht.  
 
Cijfers  
In 2020 zijn in totaal drie klachtmeldingen over drie instellingen ontvangen:  
 

 Klachtnummer Informele klachtbehandeling Formele klachtbehandeling 

 klacht 1 Doorlopen, geen tevredenheid 
bij klager  

Doorlopen bij kcie. 

 klacht 2 Doorlopen, geen tevredenheid 
bij klager. Klager heeft de 
klacht bij de 
Geschillencommissie VVT 
weggelegd maar wordt door 
hen terug verwezen naar de 
formele klachtbehandeling 
door de commissie. 

Doorlopen bij kcie.  

klacht 3 Kort doorlopen, geen 
tevredenheid bij klager. Klager 
wilde niet in gesprek. 

 
Op moment van verslaglegging 
in behandeling bij de kcie 

 
De eerste klacht heeft betrekking op  de door de instelling geleverde zorg in tijden van corona 
(periode maart/april). De commissie is na zeer uitgebreid (dossier)onderzoek gekomen tot het 
oordeel dat de aangevoerde klachtonderdelen ongegrond zijn.  
De tweede klacht, meer financieel van aard, heeft betrekking op de communicatie vanuit de 
instelling naar cliënt en diens mantelzorger waar het gaat om de mogelijkheden van de Wet 
langdurige zorg en de inrichting van het zorgappartement (stoffering en gordijnen).  Op twee punten 
heeft de commissie de klacht gegrond verklaard (de informatievoorziening en de reactietermijn op 
de klachten van klager), op 1 onderdeel ongegrond en op 1 onderdeel heeft zij zich onthouden van 
een oordeel (de weergave van de inhoud van een gesprek tussen klager en de directie van de 
instelling werd betwist). In deze klacht heeft de commissie onderstaande ‘aanbevelingen’ gedaan: 
 



  
   

 

Deelnemende organisaties:  

Zorggroep Elde en Maasduinen / Vivent / Van Neynsel / Laverhof / Jozefoord / Annenborch / Vughterstede  

4 

“Tevens wil de commissie instelling 2  graag de aanbeveling meegeven om – voor zover dat heden 
nog niet het geval is – te komen tot een gestandaardiseerd intakeprotocol waarbij duidelijk 
gerapporteerd kan worden wat er wel en niet is besproken met een nieuwe cliënt (en diens 
mantelzorger), zeker waar het gaat om eventuele vergoedingen. De commissie brengt daarnaast 
graag onder de aandacht dat het wenselijk is om in de informatiefolder voor (toekomstige) cliënten 
informatie op te nemen voor hen die financieel minder draagkrachtig zijn. Ook geeft de commissie 
graag de geste mee om tot een eenduidig overzicht te komen in de informatievoorziening aan nieuwe 
cliënten wat er wel en niet wordt vergoed en wat er voor rekening van de cliënt komt. “ 
 
Een geanonimiseerde versie van de uitspraak door de commissie is ter kennisgeving aan de 
klachtenfunctionaris / cliëntvertrouwenspersoon en bestuur van de aangesloten instellingen 
gezonden.  
 
De derde klacht is medio december ontvangen en zal inhoudelijk worden behandeld en ook worden 
meegenomen in het jaar(verslag) 2021.  
 
De Klachtencommissie heeft in 2020 van de instellingen geen signalen ontvangen dat er klachten die 
door haar in voorgaande jaren zijn behandeld bij de Landelijke Geschillencommissie zijn beland.  
 
Termijnen 
 

 Start klachtprocedure Datum uitspraak Termijn in tijd Datum oordeel 

Klacht 1 29 juni 2020 25 augustus 2020 8 weken en 1 dag 7 september 2020 

Klacht 2  7 juli 2020 31 augustus 2020 7 weken en 6 dagen 8 september 2020 

 
In beide gevallen werd de wettelijke termijn van 10 weken behaald. 
 
Samenstelling commissie 
De Klachtencommissie is per december 2018 als volgt samengesteld: 

• Voorzitter mw. dr. mr. W.M.C.M. Caris-Verhallen, achtergrond in: verpleegkunde, 
psychologie en gezondheidsrecht; 
• Lid mw. dr. C. Sluijsmans: zorgethica, geestelijk verzorger;  
• Lid mw. drs. I. van de Gevel: cliëntvertrouwenspersoon;  
• Arts-lid mw. drs. M.H. Timmermans: specialist ouderengeneeskunde; 
• Secretaris mw. mr. C.M. Swolfs: gezondheidsrechtjurist.  

 
Overleg Klachtencommissie 
 
De voorzitter, secretaris en de coördinator namens de instellingen kwamen in 2020 tweemaal fysiek 
bijeen (overdracht c.q. afspraken voor samenwerking) om de samenwerking tussen de 
klachtencommissie en de nieuw aan te sluiten instellingen te doen stroomlijnen en de huidige 
samenwerking met de reeds aangesloten instellingen te professionaliseren. Een symbolische 
bekrachtiging van deze samenwerking dient (fysiek) nog te worden georganiseerd in 2021; vanwege 
corona is deze bijeenkomst in december geannuleerd.  
 
De commissie kwam in november online bijeen met de klachtenfunctionarissen / 
cliëntvertrouwenspersonen. In dit overleg werd met elkaar kennis gemaakt, de procedures bij de 
klachtencommissie werden doorgenomen, casuïstiek vanuit de instellingen werd onderling 
besproken, vragen werden gesteld en ervaringen naar aanleiding van twee behandelde casus werden 
gedeeld vanuit de klachtencommissie. In 2021 wordt nader kennis gemaakt met de 
klachtenfunctionarissen / cliëntvertrouwenspersonen die niet bij deze bijeenkomst aanwezig waren.  
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De commissie kwam onderling eenmaal samen, in december. In dit overleg zijn de commissieleden 
bijgepraat over de ontwikkelingen van 2020 en de plannen voor 2021. De commissieleden zagen 
elkaar bij de twee hoorzittingen (fysiek) en de bijeenkomst met de klachtenfunctionarissen / 
cliëntvertrouwenspersonen (online). 
 
Scholing 
In december 2020  heeft de voorzitter van de klachtencommissie een (online) studiebijeenkomst 
Zorg & Recht bijgewoond bij Dirkzwager Advocaten NV in Nijmegen betreffende ontwikkelingen in 
wet- en regelgeving en andere onderwerpen die van belang zijn voor de behandeling van medische 
aansprakelijkheidszaken. 
 
Vooruitblik 2021 / plannen 

• Symbolische aftrap samenwerking commissie – zeven instellingen; deze bijeenkomst zou 
plaats vinden in december 2020 maar zal opnieuw worden gepland. Ten tijde van het 
opstellen van dit jaarverslag heeft zich een achtste instelling aangemeld voor aansluiting: Sint 
Anna (Boxmeer). 

• Praktische uitwerking van nieuw samenwerkingsverband; de regelzaken (financiële 
afwikkeling van klachten en facturen commissie, overeenkomst van opdracht voorzitter en 
secretaris, mogelijkheden website verkennen). 

• Ontwikkelen commissiereglement; een op schrift vastgelegde uniforme werkwijze voor het 
bestaan van de commissie en diens werkzaamheden (inclusief een procedure voor werven en 
benoemen van nieuwe leden). 

• Aantrekken nieuw medisch  lid; met op dit moment maar één  specialist 
ouderengeneeskunde aan boord, is de commissie kwetsbaar.  

• Kennismaking met nieuwe instellingen; secretaris en voorzitter treden in contact met 
klachtenfunctionaris / cliëntvertrouwenspersoon.  

• Planning van een bijeenkomst van Klachtencommissie en klachtenfunctionarissen / 
cliëntvertrouwenspersonen: een jaarlijks overleg waarin vragen, ervaringen en casuïstiek 
rondom klachten aan bod komen.  

 
 
 
Datum: 15 februari 2021 
 

 
 
 
mw. dr. mr. W.M.C.M. Caris-Verhallen 
voorzitter 
 
 
 
 
 


