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REGLEMENT KLACHTENADVIESCOMMISSIE PATIËNTENZORG ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM  
 
Dit Reglement van de Klachtenadviescommissie Patiëntenzorg Zuyderland Medisch Centrum (hierna 
Klachtenadviescommissie) geeft mede uitvoering aan de artikelen 13 tot en met 17 van de Wet kwa-
liteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
 
Zuyderland MC kent een klachtenketen, waarin het accent ligt op een zorgvuldige opvang en bemid-
deling van klachten en waarbij de gehele klachtenketen erop is gericht om een oplossing van een 
klacht te vinden en het vertrouwen van de cliënt/klager in de zorg- en dienstverlening van Zuyder-
land MC te herstellen. Binnen deze keten heeft Zuyderland MC een Klachtenadviescommissie inge-
steld. Aan deze Klachtenadviescommissie kan na tussenkomst van een in Zuyderland MC benoemde 
klachtenfunctionaris een klacht ter beoordeling worden voorgelegd, indien de zorgaanbieder door 
bemiddeling geen bevredigende oplossing heeft kunnen bieden voor de onvrede van de cliënt of als 
de cliënt bij het indienen van zijn klacht aangeeft dat hij een oordeel wenst over de gegrondheid van 
zijn klacht. 
De Klachtenadviescommissie zal haar oordeel over een klacht geven in de vorm van een schriftelijk 
advies aan de raad van bestuur. De raad van bestuur zal aan de hand van dit advies zijn eigen oordeel 
over de klacht schriftelijk meedelen aan de klager en daarbij ook aangeven welke eventuele besluiten 
en/of maatregelen zijn of worden genomen om herhaling van de klacht te voorkomen. In verband 
met dit laatste zal de Raad van Bestuur ook een lid van MSB informeren indien een klacht (gedeelte-
lijk) betrekking heeft op een arts. 
 
Dit reglement betreft uitsluitend de specifieke (formele) rol van de Klachtenadviescommissie binnen 
de totale klachtenketen.  
 
Artikel 1   Begripsbepalingen  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
cliënt 
 
 
cliëntenraden 
 
klacht 
 

 
een natuurlijk persoon aan wie Zuyderland MC individuele gezond-
heidszorg verleent of heeft verleend. 
 
de Cliëntenraad Zuyderland MC en de Cliëntenraad GGZ Zuyderland. 
 
uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten daarvan, alsme-
de over het nemen van een besluit, dat gevolgen heeft voor een cliënt, 
door de zorgaanbieder of door een persoon die voor de zorgaanbieder 
werkzaam is, die schriftelijk of per e-mail is ingediend bij de afdeling 
Patiëntenservice van de zorgaanbieder of de Klachtenadviescommissie, 
al dan niet in combinatie met een verzoek tot schadevergoeding. 
 

- Klachtenadviescommissie de Klachtenadviescommissie Patiëntenzorg Zuyderland MC. 
   
 
- 
 
 
- 

 
klachtenfunctionaris 
 
 
klager 

 
degene die bij de zorgaanbieder belast is met de behandeling van 
klachten bij de afdeling Patiëntenservice van de zorgaanbieder. 
 
degene door of namens wie bij de Klachtenadviescommissie een klacht 
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- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
medewerker 
 
 
 
MSB 
 
raad van bestuur 
 
VAR 
 
verweerder 
 
 

is ingediend. 
 
iedere voor Zuyderland MC werkzame persoon, ook personen die niet 
in dienst zijn van Zuyderland MC maar wel voor de organisatie werk-
zaam zijn. 
 
het Medisch Specialistisch Bedrijf van Zuyderland. 

 
de raad van bestuur van Zuyderland MC. 
 
de Verpleegkundige AdviesRaad Zuyderland MC. 
 
degene op wiens besluit of handelen, of het uitblijven daarvan, de 
klacht betrekking heeft. 
 

- zorgaanbieder de Stichting Zuyderland MC. 
   
   
Artikel 2  Taken van de Klachtenadviescommissie 
1. De Klachtenadviescommissie heeft tot taak om na zorgvuldig onderzoek van de toedracht van 

een klacht en na zorgvuldige behandeling daarvan te komen tot een oordeel over de gegrondheid 
van de klacht, neergelegd in een advies aan de raad van bestuur. 

2. De Klachtenadviescommissie overweegt bij elk oordeel of aan de raad van bestuur aanbevelingen 
zullen worden gedaan, die kunnen leiden tot verbetering van de kwaliteit van de zorg en de pati-
entveiligheid. 

3. De Klachtenadviescommissie vervult haar taken met onpartijdigheid, betracht ten aanzien van 
klager en verweerder gelijkwaardigheid, past hoor en wederhoor toe en respecteert de persoon-
lijke levenssfeer en integriteit van klager, verweerder en overige bij de klacht of klachtenbehan-
deling betrokkenen. 

 
Artikel 3  Bevoegdheden van de Klachtenadviescommissie 
1. Alle bevoegdheden worden door de Klachtenadviescommissie uitgeoefend voor zover noodza-

kelijk voor de uitvoering van haar taken. 
2. De Klachtenadviescommissie is bevoegd tot het inwinnen van informatie door middel van: 
 a. het inzien van dossiers en andere bescheiden, die onder de competentie vallen van de raad 

van bestuur; voor het inzien van het dossier is de toestemming van de klager respectievelijk 
de cliënt over wie de klacht gaat vereist; 

b. vrije toegang tot locaties en ruimten van de instelling, met inachtneming van de elementaire 
beginselen met betrekking tot het respecteren van de persoonlijke levenssfeer; 

c. het oproepen van personen om voor de Klachtenadviescommissie te verschijnen voor het 
geven van informatie en het beantwoorden van vragen, voor zover dat overeenstemt met 
hun beroepsgeheim. 

3. De Klachtenadviescommissie heeft de bevoegdheid om gevraagd of ongevraagd advies te geven 
aan de raad van bestuur inzake kwaliteit van de door de zorgaanbieder geleverde zorg en inzake 
het klachtenreglement. 

4. De Klachtenadviescommissie doet geen uitspraken over schadeclaims of financiële aspecten van 
een klacht. Indien aan de Klachtenadviescommissie een klacht wordt voorgelegd die tevens een 
schadeclaim inhoudt, doet de Klachtenadviescommissie geen uitspraak over de vraag of de 
zorgaanbieder aansprakelijk is, maar beperkt de Klachtenadviescommissie zich tot de beoorde-
ling van de gegrondheid van de klacht. 

5. De Klachtenadviescommissie kan bij derden informatie inwinnen en na overleg met de raad van 
bestuur een extern deskundige inschakelen indien zij zulks nodig acht voor de beoordeling van 
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een klacht. De kosten van de extern deskundige of voor het inwinnen van informatie van der-
den, komen voor rekening van de zorgaanbieder. 
 
Artikel 4  Samenstelling van de Klachtenadviescommissie 

1. Bij de samenstelling van de Klachtenadviescommissie wordt er zorg voor gedragen dat zij 
haar werkzaamheden met de vereiste onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundig-
heid kan verrichten. 

2. Voor de behandeling van een klacht werkt de Klachtenadviescommissie minimaal in een 
samenstelling van drie leden: de voorzitter, één lid dat vanuit het cliëntenperspectief 
deelneemt aan de klachtenbehandeling en één lid met een medische of verpleegkundige 
achtergrond.  

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 

De klager of verweerder kan een met redenen omkleed verzoek indienen om een lid 
van de Klachtenadviescommissie te wraken. De voorzitter beslist over dit verzoek. 
Wordt het bezwaar gegrond verklaard, dan trekt het betreffende commissielid zich 
terug en benoemt de voorzitter een ander lid van de Klachtenadviescommissie. Als het 
de voorzitter betreft, treedt diens plaatsvervanger in zijn plaats. De beslissing wordt 
schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.  
Een lid van de Klachtenadviescommissie verschoont zich van deelname aan de behan-
deling van een klacht, wanneer hij niet vrij staat om een onafhankelijk en onpartijdig 
oordeel te vellen. Indien anderen van oordeel zijn dat een lid zich zou dienen te ver-
schonen melden zij dat bij de voorzitter, of, als het de voorzitter betreft, de vicevoor-
zitter, die over de verschoning beslist en in vervanging van het desbetreffend lid voor-
ziet. 

 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
4.3 

De Klachtenadviescommissie bestaat uit de volgende leden: 
- twee juristen (voorzitter en plaatsvervangend voorzitter), die niet werkzaam zijn bij de 
zorgaanbieder; 
- tenminste vijf leden die als medisch specialist werkzaam zijn of zijn geweest; 
- tenminste twee leden die als verpleegkundige werkzaam zijn of zijn geweest; 
- tenminste twee leden op voordracht van vertegenwoordigers van cliënten-
/patiëntenorganisaties;  
- tenminste twee (voormalig) huisartsen.  
De leden worden, met inachtneming van het eerste lid, afhankelijk van hun specialisme 
en beschikbaarheid afwisselend ingezet bij de behandeling van de klachten. 
De raad van bestuur houdt er bij de benoeming van nieuwe leden rekening mee dat de 
samenstelling van de Klachtenadviescommissie voor minstens uit de helft uit leden dient 
te bestaan die niet werkzaam zijn of kort voor hun benoeming werkzaam zijn geweest bij 
de zorgaanbieder of diens rechtsvoorgangers. 
De voorzitter houdt er bij de feitelijke behandeling van een klacht eveneens rekening 
mee dat de samenstelling van de Klachtenadviescommissie voor ten minste de helft uit 
leden dient te bestaan die niet werkzaam zijn of kort voor hun benoeming werkzaam zijn 
geweest bij de zorgaanbieder of diens rechtsvoorgangers. 

5.1 
 
5.2 

De leden worden door de raad van bestuur benoemd voor een periode van drie jaar. Zij 
zijn na hun aftreden terstond eenmaal herbenoembaar. 
Voordat de raad van bestuur overgaat tot benoeming van een lid van de Klachtenadvies-
commissie wordt de cliëntenraden, het bestuur van het MSB en de VAR de gelegenheid 
geboden over de voorgedragen kandidatuur te adviseren. Bij een negatief advies van de 
cliëntenraden zal de Commissie van Vertrouwenslieden, conform de Wet medezeggen-
schap cliënten zorgsector hierin bemiddelen en zo nodig een bindende uitspraak doen. 

5.3 Leden van de raad van toezicht van de zorgaanbieder, van de raad van bestuur en van 
het bestuur van het MSB kunnen geen lid zijn van de Klachtenadviescommissie. 

5.4 Een lid kan zijn lidmaatschap tussentijds op eigen initiatief beëindigen. Hij stelt de raad 
van bestuur daarvan terstond in kennis. 
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5.5 
 

De raad van bestuur kan het lidmaatschap van een lid tussentijds om gewichtige redenen 
beëindigen, nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de Klachtenadviescom-
missie. 

6. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de Klachtenadviescommissie kan beschikken 
over een secretaris, die voor dit werk gekwalificeerd is. 

  
 

 Artikel 5  De procedure: de klacht en voorbereiding van de behandeling 
1. 
 
2. 
 

Een klacht wordt schriftelijk ingediend. Indiening kan geschieden door de cliënt, diens 
vertegenwoordiger, in rechte of bij machtiging, of een nabestaande van de cliënt.  
Een persoon die meent dat hij ten onrechte niet als vertegenwoordiger of nabestaande 
van een cliënt kan worden beschouwd, kan daarover een klacht indienen bij de raad van 
bestuur. De raad van bestuur neemt hierover zo snel mogelijk een besluit. 

3. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. 
4.  De voorzitter bepaalt onmiddellijk na ontvangst van de klacht of deze ontvankelijk is. 
5. Bij onduidelijkheid over de inhoud van de klacht bespreekt de ambtelijk secretaris deze 

met klager en wordt de klacht per email/brief expliciet gemaakt. De geformuleerde 
klachtonderdelen worden als bijlage bij de klachtbrief gevoegd. Deze werkwijze sluit de 
mogelijkheid niet uit dat ter zitting de klacht of een onderdeel daarvan alsnog wordt aan-
gepast. De vaststelling van de klacht gebeurt ter zitting. 

6. In het kader van een goede toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor ontvan-
gen partijen, klager(s), en verweerder(s), een afschrift van het klachtdossier. Voor de toe-
zending van het medisch dossier is schriftelijke toestemming van klager/patiënt vereist. 

7. De klager ontvangt binnen een week een bevestiging van de ontvangst van de klacht, welk 
bericht vergezeld gaat van informatie over de verdere procedure. 
De secretaris zendt na ontvangst van de machtiging een afschrift van de klacht aan de 
verweerder(s) met het verzoek om binnen vijf werkdagen na datum van verzending schrif-
telijk te reageren. 

8. Indien een klacht betrekking heeft op een arts-assistent, verpleegkundige of medewerker 
worden de stukken tevens in afschrift aan diens supervisor/leidinggevende gezonden, die 
de betrokken verweerder ook bij de hoorzitting vergezelt.  

9. De secretaris bepaalt in overleg met de voorzitter datum en tijdstip van de hoorzitting. De 
hoorzitting zal plaatsvinden binnen twee, uiterlijk vier weken na het in behandeling ne-
men van de klacht. Van deze termijn kan beargumenteerd worden afgeweken na overleg 
met klager(s) en verweerder(s). 

11. De secretaris voorziet de voorzitter en de leden die aan de behandeling van de klacht 
deelnemen zo spoedig mogelijk van de relevante stukken. 

 
Artikel 6  De procedure: de hoorzitting 
1. Bij de behandeling van de klacht worden de partijen in elkaars aanwezigheid gehoord. 

Voor de hoorzitting worden uitgenodigd de klager, de verweerders en de eventuele ande-
re personen waarvan de aanwezigheid door de Klachtenadviescommissie dienstig wordt 
geacht voor de behandeling van de klacht. Een verweerder is gehouden aan een uitnodi-
ging van de Klachtenadviescommissie gevolg te geven. 

2. Al dan niet op gemotiveerd verzoek van een partij kan de voorzitter in afwijking van het 
eerste lid bepalen dat de partijen afzonderlijk worden gehoord. Over en weer zal dan aan 
partijen een korte samenvatting van het besprokene worden gegeven. 

3. In een uitzonderlijk geval kan op gemotiveerd verzoek van (een van de) partijen een 
klacht worden behandeld zonder dat daartoe een zitting plaatsvindt. De voorzitter beslist 
op een dergelijk verzoek. Hij kan tevens bepalen dat, indien de klager zonder afmelding 
niet verschenen is of weigert te verschijnen op de hoorzitting, verweerder in de gelegen-
heid wordt gesteld zijn verweer mondeling toe te lichten. Van het verloop van dit gesprek 
wordt een korte samenvatting gemaakt en verzonden aan de klager. 
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4. Partijen kunnen zich bij de behandeling van de klacht door een derde laten bijstaan. 
5. 
6. 

De hoorzittingen zijn besloten en hebben een vertrouwelijk karakter.  
Het is niet toegestaan om audio/visuele opnames tijdens de hoorzitting te gebruiken, 
tenzij de voorzitter voor of bij aanvang van de zitting hier uitdrukkelijk toestemming voor 
verleent. 

7. De voorzitter heeft de leiding van de hoorzitting en is verantwoordelijk voor het ordelijk 
verloop ervan. 

8. Partijen krijgen de gelegenheid hun zienswijze en standpunten mondeling toe te lichten. 
9. 
 
 
10. 
 

De leden van de Klachtenadviescommissie kunnen teneinde een volledig beeld te krijgen 
van de toedracht van de zaak en van zienswijzen en standpunten aan partijen en degenen 
die hen bijstaan vragen stellen. 
Onderdeel van de zitting is tevens een verkenning van de mogelijkheden om tot een min-
nelijke oplossing te komen.  

11. De voorzitter sluit de hoorzitting, nadat hij zich ervan heeft vergewist dat eenieder vol-
doende gelegenheid heeft gehad zich uit te spreken. 
 

 

Artikel 7  De procedure: voorbereiding van het advies 
1. Na afloop van de hoorzitting beraadt de Klachtenadviescommissie zich over het oordeel. 
2. De Klachtenadviescommissie zal haar oordeel over een klacht geven in de vorm van een schrifte-

lijk advies aan de raad van bestuur. De Klachtenadviescommissie kan de klacht niet ontvankelijk, 
gegrond, gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond dan wel ongegrond verklaren. 

3. Bij elk advies overweegt de Klachtenadviescommissie of zij aan de raad van bestuur aanbevelin-
gen zal doen, gericht op verbetering van de kwaliteit en patiëntveiligheid van de door de zorg-
aanbieder geleverde zorg. Deze aanbevelingen worden in het advies opgenomen. 

4. De secretaris maakt van het advies een concept, dat vervolgens aan de leden die aan de behan-
deling van de klacht hebben deelgenomen wordt voorgelegd. Met inachtneming van de opmer-
kingen van de overige leden wordt het definitieve advies door de voorzitter vastgesteld en on-
dertekend. 

 
Artikel 8  De procedure: het oordeel en het advies aan de raad van bestuur   
1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 

De Klachtenadviescommissie geeft haar advies binnen twee weken na de hoorzitting.  
De raad van bestuur stuurt op basis van dit advies en het daarin opgenomen oordeel, uiterlijk 
binnen tien weken na indiening van de klacht, klager en de andere betrokkenen een schriftelijk 
bericht waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de 
klacht heeft geleid, welke beslissingen en maatregelen de zorgaanbieder over en naar aanleiding 
van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn de maatregelen waartoe is besloten, zul-
len zijn gerealiseerd. De raad van bestuur voegt bij zijn schriftelijke mededeling het advies van 
de Klachtenadviescommissie in afschrift bij.  
Indien de zorgvuldigheid van de behandeling van een klacht daartoe naar het oordeel van de 
zorgaanbieder noodzaakt, kan de zorgaanbieder de in het tweede lid genoemde termijn met ten 
hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de ter-
mijn schriftelijk mededeling aan de klager en de overige betrokkenen. 

 
Artikel 9  Faciliteiten 
1. Aan de Klachtenadviescommissie worden door de zorgaanbieder ruimte en middelen ter be-

schikking gesteld die nodig zijn voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. 
2. Tot de in het eerste lid bedoelde faciliteiten behoort in ieder geval een volwaardig secretariaat, 

waarvan de onafhankelijkheid voldoende is gewaarborgd. 
3 De leden van de Klachtenadviescommissie genieten vergoeding voor reis- en verblijfskosten en 

een vacatiegeld met betrekking tot hun werkzaamheden. 
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Artikel 10  Geheimhouding 
 De leden van de Klachtenadviescommissie en voorts eenieder die bij de behandeling van een 

klacht wordt betrokken, zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die hen bij de be-
handeling van de klacht ter kennis zijn gekomen. Deze plicht tot geheimhouding blijft bestaan, 
ook na beëindiging van het lidmaatschap. 

  
Artikel 11  Registratie 
1. Door de zorg van de secretaris worden alle klachten op een daartoe geëigende wijze geregi-

streerd en wordt van alle klachten een dossier aangelegd. 
2. 
 
3. 
 

Dossiers van de Klachtenadviescommissie worden niet langer dan vijf jaar na het advies op de 
klacht bewaard. De geanonimiseerde klachtenregistratie blijft bewaard. 
De registratie van de Klachtenadviescommissie maakt onderdeel uit van de registratie van de 
totale klachtenketen. 

 
Artikel 12  Contact Klachtenadviescommissie – raad van bestuur 
1. De Klachtenadviescommissie heeft tenminste tweemaal per jaar een overleg met de raad van 

bestuur.  
2. Van de zijde van de Klachtenadviescommissie nemen aan dit overleg deel de voorzitter en de 

plaatsvervangend voorzitter. De ambtelijk secretaris zal hierbij tevens aanwezig zijn. 
3. De Klachtenadviescommissie kan, indien daarvoor een bijzondere aanleiding bestaat, het initia-

tief nemen voor een overleg als bedoeld in het eerste lid. 
 

Artikel 13  Vaststelling en wijziging van het reglement 
1. Het reglement van de Klachtenadviescommissie wordt vastgesteld door de raad van bestuur.  
2. Voorstellen tot vaststelling c.q. wijziging van het reglement worden voor advies gezonden 

naar de Klachtenadviescommissie, het bestuur van MSB en de cliëntenraden. 
3 
 
Artikel  
1.   
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

De Klachtenadviescommissie kan voorstellen doen tot wijziging van het reglement. 
 
14 Jaarverantwoording 

De Klachtenadviescommissie brengt jaarlijks voor 1 juni van het daarop volgend jaar 
aan de raad van bestuur een jaarverantwoording uit van haar werkzaamheden. 
In de jaarverantwoording wordt in ieder geval het volgende opgenomen: 

 de samenstelling van de Klachtenadviescommissie; 

 het aantal en de aard van door de Klachtenadviescommissie behandelde 
klachtonderdelen; 

 de strekking van de adviezen en aanbevelingen aan de Raad van Bestuur; 

 de aard van de genomen maatregelen door Zuyderland, die naar aanleiding 
van de adviezen en aanbevelingen van de Klachtenadviescommissie genomen 
zijn. 

 
  

Artikel 15  Slotbepaling 
In alle situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Klachtenadviescom-
missie, desgewenst gehoord de raad van bestuur.  

 
 


