
 

 

 

 
JAARVERSLAG 2022 

Regionale Klachtencommissie Zorg ‘s-Hertogenbosch e.o. 
 

 
Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de Regionale Klachtencommissie Zorg ’s-Hertogenbosch e.o. Zij 
verleent de dienst van 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 
 
In dit verslag legt de commissie verantwoording af over de wijze waarop zij in 2022 de klachten heeft 
behandeld, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en het klachtenreglement 
van de betreffende instellingen. Tevens brengt zij verslag uit van de door haar uitgevoerde 
werkzaamheden.  
 
Het bestuur van de commissie bestaat uit mw. dr. mr. W.M.C.M. Caris-Verhallen, voorzitter, en mw. 
mr. C.M. Swolfs, secretaris. Vanuit het samenwerkingsverband is als coördinator aangewezen: mw. J. 
Pander, bestuurder van Stichting Ouderenzorg Annenborch Rosmalen.   
 
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, om 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 mogelijk is  – 
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 gedurende het kalenderjaar 2022 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; 
● Arts-lid dhr. M. Decates, specialist ouderengeneeskunde (tevens plaatsvervangend  
       voorzitter).  
 

Aan de commissie is een secretaris verbonden: mw. mr. C.M. Swolfs, gezondheidsrechtjurist.  
 
 
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 fysiek bij de bijeenkomst 
met de klachtenfunctionarissen / cliëntvertrouwenspersonen in het voorjaar van 2022.  
 
Overleg klachtenfunctionaris / cliëntvertrouwenspersoon 
De commissie fungeert als vraagbaak, adviespunt en informatief platform voor allerhande Wkkgz-
gerelateerde vraagstukken. Er kwamen vragen binnen van diverse aard over de dagelijkse praktijk 
van klachtbehandeling. Ook werden er meerdere beleidsmatige vragen gesteld die zich goed leenden 
om nader uit te werken. Er werd onder andere een memo geschreven rondom 
cliëntvertegenwoordiger vs. contactpersoon waarbij de vraag werd uitgewerkt tot een advies dat ter 
kennisgeving / lering werd gedeeld onder de klachtenfunctionarissen / cliëntvertrouwenspersonen. 
Tevens werd er meegekeken en -gedacht met een aansloten zorginstelling die wilde sparren over de 
rol, positie en de benaming van de klachtenfunctionaris met oog op het waarborgen van 
laagdrempelig klachtrecht. Ook werd vanuit de instellingen meermaals het signaal / de behoefte 
geuit aan een klachtenregeling die medewerkers van een zorginstelling zouden kunnen aanwenden 
jegens cliënten en/of hun naasten omdat zij in toenemende mate te maken krijgen met (verbaal) 
geweld. Deze verkenning loopt nog.  
 
De commissie kwam in mei 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 werden gedeeld vanuit 
de klachtencommissie.  
 
Tweemaal vond er op de locatie van Stichting Ouderenzorg Annenborch in Rosmalen afstemming 
plaats tussen de voorzitter en secretaris van de klachtencommissie en de coördinator van het 
samenwerkingsverband mw. J. Pander. 
 
Eenmaal zijn de voorzitter en secretaris aanwezig geweest op een overleg met de bestuurders van de 
aan het samenwerkingsverband verbonden instellingen. Er is zowel algemeen als inhoudelijk kennis 
en informatie uitgewisseld over het door bestuurders ervaren klachtenlandschap waaruit tevens een 
behoeftepeiling naar voren kwam.   
 
De commissie, althans de secretaris, heeft in 2022 kennisgemaakt met een tweetal nieuwe 
klachtenfunctionarissen / cliëntvertrouwenspersonen. Dit betrof: de cliëntvertrouwenspersoon van 
Annenborch en de klachtenfunctionaris van Jozefoord.    
 
 



 

 

 
Scholing 
In mei heeft de voorzitter van de klachtencommissie (online) een themabijeenkomst bijgewoond van 
Dirkzwager Advocaten NV in Nijmegen over de huidige stand van zaken betreffende de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg. In september nam zij deel aan een seminar: Toekomstbestendige zorg en 
de rol van waardegedreven toezicht in de praktijk”, van zorg verzekeraar VGZ te Arnhem. In 
december heeft de voorzitter (online) een themabijeenkomst bijgewoond van Dirkzwager advocaten 
NV te Nijmegen over Medische aansprakelijkheid. 
In mei 2022 heeft de secretaris een (fysiek) seminar van Holla advocaten te Den Bosch gevolgd 
waarin een update gezondheidsrechtelijke ontwikkelingen aan bod kwam.   
 
 
Gerealiseerde doelstellingen in 2022 
 
In het jaarverslag van 2021 zijn de volgende doelstellingen / plannen voor het komende jaar 
benoemd: 

1. Formaliseren reglement Klachtencommissie en jaarlijkse update website. 
o Het reglement is in januari van 2022 gefinaliseerd en openbaar gemaakt. De inhoud 

van de website is in 2022 beoordeeld door het bestuur van de commissie en waar 
nodig aangepast.  

2. 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 plaatsgevonden op 13 mei jl. waarbij klachtenfunctionarissen 
vanuit vier aangesloten zorginstellingen aanwezig waren. Met veel enthousiasme 
werd gesproken over de inhoud van het vakgebied.  

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

o Het bestuur van de commissie schreef een memo scholingsvoorstel welke besproken 
werd met de bestuurders van het samenwerkingsverband. 

4. Evaluatie samenwerkingsverband/klachtenregeling 
o Eerste aanzet staat in 2023 gepland.  

5. Intervisie Klachtencommissie  
o Binnen de commissie is gesproken over het nut en de noodzaak van dit 

kwaliteitsmiddel. Op dit moment bestaat er binnen de commissie geen behoefte aan 
intervisie gezien de zeer lage frequentie van klachten in combinatie met de huidige op 
elkaar afgestemde werkwijze.  

6. Evaluatie website 
o Dit onderwerp komt in 2023 terug op de actielijst. In 2022 zijn periodieke overzichten 

en statistische gegevens van het gebruikersprofiel binnen het bestuur van de 
commissie besproken.  

7. Opstellen procedure werven nieuwe leden 
o Door de start van een nieuw lid (in 2021) is het rooster van aftreden aangepast en 

besproken met de leden. De continuïteit van de commissie wordt geborgd door vanaf 
2025 jaarlijks een lid te laten aftreden en te vervangen door een nieuw lid. De 
wervingsprocedure is nog niet vervat in een protocol.  

 
 
Behandeling klachten 
 
In 2022 is de Klachtencommissie heeft de commissie acht binnengekomen uitingen van ongenoegen 
ontvangen. In drie gevallen, waarin het onbekend was welke instelling het betrof, heeft de secretaris 



 

 

klagers per email benaderd, nadere uitvraag gedaan naar de klacht en de vraag gesteld of klager 
reeds bekend was met de klachtenfunctionaris. Op alle drie de verzoeken is vanuit klagers geen 
reactie meer gekomen.  
 
Eenmaal is er een klacht binnengekomen naar aanleiding van een door klager gevoerd 
sollicitatiegesprek. Dit bericht heeft de secretaris doorgezet naar de klachtenfunctionaris. 
 
Driemaal, waarvan het tweemaal dezelfde instelling betrof, kon de commissie, met succes, 
doorverwijzen naar de (rol van de) klachtenfunctionaris.  
 
Eenmaal is er een klacht, waarbij klager standvastig was over een start bij de klachtencommissie, 
alsnog – en met succes – terugverwezen naar de zorginstelling (bemiddeling via de 
klachtenfunctionaris).  
 
Er zijn geen formele klachten binnen gekomen en in behandeling genomen door de commissie.  
 
De Klachtencommissie heeft in 2022 van de instellingen geen signalen ontvangen dat er klachten die 
door haar in voorgaande jaren zijn behandeld bij de Landelijke Geschillencommissie zijn beland.  
 
Wel heeft de Klachtencommissie in december 2022 vanuit een aangesloten zorginstelling een 
uitspraak van de Landelijke Geschillencommissie ontvangen waarbij zij als commissie niet betrokken 
is geweest. In januari 2023 heeft de Klachtencommissie over dit proces een ongevraagd advies aan 
de bestuurder van de betreffende zorginstelling afgegeven.  
 
 
Vooruitblik 2023 / plannen  
 

● Jaarlijkse update website (doorlopend punt van aandacht). 
● Evaluatie website (doorlopend punt van aandacht). 
● Planning van een bijeenkomst van Klachtencommissie en klachtenfunctionarissen / 

cliëntvertrouwenspersonen: een jaarlijks overleg waarin vragen, ervaringen en casuïstiek 
rondom klachten aan bod komen (kwartaal 2 van 2023). 

● Aanbieden scholing Klachtencommissie aan aangesloten zorginstellingen zowel een 
algemene versie als een meer (gevraagd) maatwerk variant (kalenderjaar 2023). 

● Planning van een tweetal overleggen met de bestuurders van de aan het 
samenwerkingsverband verbonden instellingen (juni/december 2023). 

● Planning samenkomen bestuur commissie en coördinator samenwerkingsverband 
(maart/september 2023).  

● Evaluatie samenwerkingsverband/klachtenregeling (kwartaal 4 van 2023). 
● Oriëntatie binnen eigen netwerk ten aanzien van werven nieuwe leden en opstellen 

wervingsprocedure (en afstemmen binnen samenwerkingsverband) (kwartaal 4 van 2023).  
 

Datum: 30 januari 2023 

 

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


