
 

 

 
JAARVERSLAG 2021  

Regionale Klachtencommissie Zorg ‘s-Hertogenbosch e.o. 
 

 
Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Regionale Klachtencommissie Zorg ’s-Hertogenbosch e.o. Zij 
verleent de dienst van formele klachtenbehandeling voor zeven zorginstellingen in de Verpleging, 
Verzorging en Thuiszorg: 
Stichting Vivent 
Stichting Zorggroep Elde en Maasduinen 
Stichting Laverhof 
Stichting Van Neynsel 
Stichting Annenborch 
Stichting Vughterstede 
Stichting Sint Jozefoord 
 
Begin 2021 is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Klachtencommissie en de 
hierboven genoemde zorginstellingen. 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:  namelijk het dragen en in stand 
houden van een commissie. Mevrouw J. Pander, Raad van Bestuur van Stichting Annenborch, is 
namens de zeven zorginstellingen aanspreekpunt voor de klachtencommissie.  
 
In dit verslag legt de commissie verantwoording af over de wijze waarop zij in 2021 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.  
 
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 
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  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 klachtbehandeling.  
 
 
 
 
 



 

 

Samenstelling commissie 
 
De Klachtencommissie is per december 2018 als volgt samengesteld: 

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

 
Per 1 maart 2021 is toegetreden als arts-lid: dhr. M. Decates. Hij is vanaf 1983 actief in de 
ouderenzorg als resp. sociaal geriater, verpleeghuisarts en specialist ouderengeneeskunde. 
Daarnaast is hij actief geweest als opleider van artsen, hoofd medische dienst, medeoprichter en 
medische directeur van een zorgorganisatie in de ouderenzorg en toezichthouder van een 
ziekenhuis. Hij is nog actief als medisch adviseur en SCEN-arts. Per 1 oktober is dhr. Decates 
eveneens benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie.  
 
Activiteiten commissie 
 
Vergaderingen commissie 
De commissie kwam onderling eenmaal samen, online, om de (destijds) huidige stand van zaken 
rondom diverse thema’s door te nemen. De commissieleden zagen elkaar bij de twee hoorzittingen 
(fysiek) en de bijeenkomst met de klachtenfunctionarissen / cliëntvertrouwenspersonen.  
 
Overleg klachtenfunctionaris / cliëntvertrouwenspersoon 
De commissie fungeert als vraagbaak, adviespunt en informatief platform voor allerhande Wkkgz-
gerelateerde vraagstukken . Tweemaal is er een beleidsmatige vraag vanuit de klachtenfunctionaris 
van een instelling uitgewerkt tot anonieme casuïstiek (aanleiding, vraag, uitwerking, advies) en ter 
kennisgeving / lering gedeeld onder de klachtenfunctionarissen / cliëntvertrouwenspersonen.  
 
De commissie kwam in juni bijeen in Stichting Ouderenzorg Annenborch in Rosmalen 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.  
 
Eenmaal vond er een (online) afstemming plaats tussen de voorzitter en secretaris van de 
klachtencommissie, en de bestuurders van het samenwerkingsverband. 
 
De commissie, althans de secretaris, heeft in 2021 kennisgemaakt met een viertal nieuwe 
klachtenfunctionarissen / cliëntvertrouwenspersonen. Dit betrof: de cliënt vertrouwenspersoon en 
secretaris raad van bestuur van Jozefoord, de klachtenfunctionaris van Vughterstede, de cliënt 
vertrouwenspersoon van Annenborch en de klachtenfunctionaris van Van Neynsel.  
 
Vergaderingen met coördinator 
De voorzitter, secretaris en de coördinator namens de instellingen kwamen in 2021 viermaal online 
bijeen (inhoudelijke afstemming) 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. Eenmaal vond er een online overleg tussen secretaris, 
coördinator en administrateur teneinde de financiële randvoorwaarden vast te leggen. Vanaf dit 
kalenderjaar wordt de financiële stroom, de betaling van de diensten van de Klachtencommissie en 
de verrekening daarvan onder de deelnemende instellingen, bewaakt en geborgd door de heer P. 



 

 

Arts, administrateur van Zorggroep Elde en Maasduinen. Hij verzorgt aan het einde van het jaar een 
financieel overzicht en levert input voor een begroting van het opvolgende kalanderjaar. 
 
Commissiereglement 
In het kader van haar professionalisering is de commissie, na een zorgvuldige consultering van de 
bestuurders en klachtenfunctionarissen / cliëntvertrouwenspersonen van de aangesloten 
instellingen tot een formeel vastgesteld reglement gekomen (d.d. 15 december 2021). Dit reglement 
is gebaseerd op de Actiz model-klachtenregeling (versie december 2020).  
 
Corona 
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 eveneens ‘live’ plaats gevonden.  
 
Scholing 
In juli 2021 hebben de voorzitter en de secretaris van de klachtencommissie (online) de 
evaluatiebijeenkomst van de Wkkgz van het Nivel bijgewoond waarin tijdens vier sessies het 
klachtrecht, de geschilleninstanties en nieuwe ontwikkelingen werden besproken. 
In oktober heeft de voorzitter een studiebijeenkomst bijgewoond bij Dirkzwager Advocaten NV in 
Nijmegen betreffende de Toepassing nieuwe Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen 2018. 
 
 
Gerealiseerde doelstellingen in 2021 
 
In het jaarverslag 2020 zijn de volgende doelstellingen / plannen voor het komende jaar benoemd.  

1. Symbolische aftrap samenwerking commissie – zeven instellingen; deze bijeenkomst zou 
plaats vinden in december 2020 maar zal opnieuw worden gepland.  

o De aftrap is geformaliseerd door middel van ondertekening door alle aangesloten 
partijen.  

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

o Website www.regionaleklachtencommissiezorg.nl is in gebruik.  
o Er is een nieuw telefoonnummer en emailadres in gebruikt en kenbaar gemaakt via 

de zorginstellingen. 
o Voorzitter en secretaris hebben een overeenkomst van opdracht voor hun 

werkzaamheden. 
o De vier leden van de Klachtencommissie hebben een overeenkomst inzake hun inzet 

als commissielid. 
o Er is een financieel addendum op de samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin 

alle afspraken van financiële aard vast liggen.  
3. Ontwikkelen commissiereglement; een op schrift vastgelegde uniforme werkwijze voor het 

bestaan van de commissie en haar  werkzaamheden (inclusief een procedure voor werven en 
benoemen van nieuwe leden). 

o Een klachtenreglement is opgesteld. 
o Er is een rooster van aftreden beschikbaar, en wordt jaarlijks afgestemd op de 

actuele ontwikkelingen.  
o Privacy verklaring kent een update. 

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

o Per 1 maart is dhr. M. Decates tot arts lid benoemd.  



 

 

 
5. Kennismaking met nieuwe instellingen; secretaris en voorzitter treden in contact met 

klachtenfunctionaris / cliëntvertrouwenspersoon.  
o Met alle nieuwe functionarissen is kennis gemaakt.  

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

o Deze bijeenkomst heeft in juni 2021 naar tevredenheid plaats gevonden.  
 
Behandeling klachten 
 
In 2021 is de Klachtencommissie heeft de commissie zeven binnengekomen uitingen van 
ongenoegen ontvangen. In drie gevallen (het betrof twee instellingen) kon de commissie, met succes, 
doorverwijzen naar de (rol van de) klachtenfunctionaris. In een geval heeft de Klachtencommissie de 
vrager (juridisch) kunnen adviseren inzake een klacht over een door de rechtbank aangestelde 
zorgmentor.  
 
In totaal zijn er drie klachtmeldingen over twee aangesloten zorginstellingen door de 
Klachtencommissie in behandeling genomen:  
 

 Klachtnummer Informele 
klachtbehandeling 

Formele 
klachtbehandeling 

Advies commissie 

klacht 1, 
bestaande uit 2 
klachten, 
gezamenlijk 
behandeld 

Doorlopen, geen 
tevredenheid bij klager.  

Doorlopen bij kcie. x Vier onderdelen 
gegrond 

x Twee onderdelen 
ongegrond. 

x Vier aanbevelingen  
 klacht 2 Kort doorlopen, geen 

tevredenheid bij klager. 
Klager wilde niet in 
gesprek.    

Doorlopen bij kcie.  x Een klacht deels 
ongegrond/deels 
gegrond 

x Een klacht ongegrond 
x Een klacht gegrond.  
x Enkele aanbevelingen 

gedaan 
 
Klachtbehandeling 1 
 
Deze klacht betrof twee klachtmeldingen die hetzelfde onderwerp betroffen: het zorginhoudelijk niet 
adequaat opvolgen van een personenalarmering van klaagster (cliënt zelf) bij twee incidenten. Het 
vertrouwen van klaagster om veilig en zorgvuldige zorgopvolging te krijgen bij het gebruik maken van 
de personenalarmering was geschaad. De zorginstelling was op haar beurt technisch beperkt in staat 
om een professionele personenalarmering, mede veroorzaakt door de wijze waarop klaagster hier een 
abonnement toe had, te bieden en te borgen. Deze klacht bestond uit drie onderdelen: het verwijt dat 
de zorgverlener geen (adequate) toegang heeft verkregen tot de woning van cliënte (gegrond 
verklaard), het verwijt dat er voorts geen (professioneel) onderzoek heeft plaats gevonden (ongegrond 
verklaard) en de klacht dat de zorgverlener zou hebben gepoogd om de zorg voor cliënte over te 
dragen aan de buren (ongegrond verklaard).  
Bij het tweede incident ging het erom dat cliënte na alarmering lang heeft moeten wachten en een 
tweede maal heeft moeten alarmeren voordat zij fysiek bezocht werd door een zorgverlener van de 
instelling en dat dit lange wachten op een huisbezoek werd veroorzaakt doordat de opgeroepen 
zorgverlener niet over het juiste huisadres beschikte (gegrond verklaard). Tevens kwam de 



 

 

commissie tot een gegrondverklaring op het verwijt dat er bij het huisbezoek gebeld is naar een niet 
bij klaagster bekend persoon (de ‘cliëntvertegenwoordiger’), welke (foutief) opgenomen was in haar 
zorgdossier. 
 
 
De klachtencommissie kwam voorts tot een drietal aanbevelingen. Primair verdient het de voorkeur 
om de mogelijkheid (verder) te verkennen om klaagster direct aan te (laten) sluiten op de zorgcentrale 
van de zorginstelling, hiermee is een meer rechtstreekse lijn geborgd. Mocht het overstappen naar de 
zorgcentrale van de zorginstelling niet tot de mogelijkheden behoren, waardoor klaagster op de 
telefooncentrale is aangewezen, is het wenselijk om te verkennen of het mogelijk is dat de 
telefooncentrale de opdracht tot professionele zorgopvolging met de zorgcentrale van de 
zorginstelling alsmede de dienstdoende zorgverlener kan verifiëren c.q. bevestigen (mondeling of per 
email/sms). Daarnaast is het dringend aan te bevelen dat alle zorgverleners die opgeroepen kunnen 
worden voor een calamiteit bij klaagster weten hoe zij bij onregelmatigheden de zorgcentrale van de 
zorginstelling en de telefooncentrale (opnieuw) kunnen consulteren. Tenslotte doet de commissie 
enkele suggesties voor wat betreft het verstevigen en bestendigen van de vertrouwensband tussen 
cliënte en de zorginstelling.  
 
Klachtbehandeling 2 

De tweede klacht betrof een klacht van de familie van een overleden cliënt, die klaagde over het feit 
dat de zorg die cliënt heeft ontvangen eerder had moeten worden opgeschaald, dat de gegeven zorg 
teveel te wensen overliet en dat zij als familie niet zorgvuldig zijn begeleid bij de fase van het 
ontruimen van het zorgappartement. Klagers zijn van mening dat cliënt ten onrechte in een sterk 
vervuilde woonomgeving leefde en meer zorg had moeten krijgen dan het geval was. Een centraal 
aspect in deze casus betrof de vraag: hoe ver reikt de autonomie van de cliënt en wanneer is 
ingrijpen door de zorginstelling vereist? Als algehele conclusie in deze klachtbehandeling kwam de 
commissie tot het oordeel (en daarmee gegrondverklaring) dat de eerste contactpersoon, klagers in 
dit geval, meer betrokken hadden kunnen en moeten worden bij de zorg rondom cliënt. Dit geldt 
eveneens voor het verwijt dat klagers maken ten aanzien van het ontbreken van ondersteuning na 
overlijden van cliënt (gegrond verklaard). Tevens constateert de commissie dat de grens tussen wat 
aanvaardbaar is voor iemand die de regie heeft en wat de omgeving (aangeklaagde en klagers) als 
meer noodzakelijk en gewenst acht, is in deze casus zeer dun. Na zorgvuldig onderzoek treft zij 
echter geen grond aan voor onzorgvuldig handelen aan de zijde van de zorginstelling aan en komt zij 
tot een ongegrondverklaring, mede ingegeven door het feit dat cliënt zelf (extra) ondersteuning 
structureel afwees.  

De commissie komt voorts met twee verbetervoorstellen ten aanzien van het vastleggen van 
afspraken met de familie in een mantelzorgplan alsmede de beschikbaarheid van een 
informatiepakket voor betrokkenen bij start van de uithuizing van een (overleden) cliënt, met daarin 
alle mogelijkheden ter ondersteuning.  

Een geanonimiseerde versie van deze twee uitspraken is door de commissie ter kennisgeving aan de 
klachtenfunctionaris / cliëntvertrouwenspersoon en bestuur van de aangesloten instellingen 
gezonden.  
 
De Klachtencommissie heeft in 2021 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 19 februari 2021 7 april 2021 6 weken en 5 dagen 26 april 
Klacht 2  15 december 2020, 

‘on hold’* gekomen 
van 21 december 2020 
tot 19 maart 2021 

28 april 2021 6 weken en 4 dagen 21 mei 2021 

 
*in gezamenlijkheid is overeen gekomen de behandelingstermijn van de klacht op te schorten, 
wegens beschikbaarheid van klagers en aangeklaagde. 
 
In beide gevallen werd de wettelijke termijn van zes plus verlenging van vier weken behaald. 
 
 
Vooruitblik 2022 / plannen  
 

x Formaliseren reglement Klachtencommissie en jaarlijkse update website. 
x Planning van een bijeenkomst van Klachtencommissie en klachtenfunctionarissen / 

cliëntvertrouwenspersonen: een jaarlijks overleg waarin vragen, ervaringen en casuïstiek 
rondom klachten aan bod komen.  

x Aanbieden scholing Klachtencommissie aan aangesloten zorginstellingen zowel een 
algemene versie als een meer (gevraagd) maatwerk variant 

x Evaluatie samenwerkingsverband/klachtenregeling 
x Intervisie Klachtencommissie  
x Evaluatie website 
x Opstellen procedure werven nieuwe leden 

 
 
Datum: 22 december 2022 
 

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


