
 

Geschillenregeling en klachtenfolder Stichting Huis vol Compassie 
 
 

Stichting Huis vol Compassie heeft als uitgaanspunt 
goede kwalitatieve zorg en bejegening te bieden.  
Het bestuur zal er zorg voor dragen de klachten 
serieus te nemen en onze kwaliteit te verbeteren 
n.a.v. een klacht.   Een klacht kan tot belangrijke 
inzichten leiden, echter wij realiseren ons dat een 
klacht te betreuren is voor de betrokkenen.  In de 
Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) 
staan de eisen die gesteld worden aan een 
adequate, zorgvuldige klachtenafhandeling voor 
praktijken en instellingen in de zorgsector. Stichting 
‘Huis vol Compassie’ heeft een protocol voor de 
klachtenafhandeling opgesteld die voldoet aan deze 
wet. Enerzijds is het protocol bedoeld om op een 
serieuze en professionele wijze de klacht van een 
cliënt bespreekbaar te maken en naar tevredenheid 
af te handelen. Anderzijds zal het behandelen van de 
klacht voor de Stichting leiden tot 
kwaliteitsverbetering van de geboden zorg. Een 
klacht kan gaan over een bejegening of een 
geleverde prestatie van een medewerker van 
Stichting ‘Huis vol Compassie’. De cliënt heeft de 
volgende mogelijkheden voor het uiten en 
beoordelen van een klacht:  
 

- Interne klachtencommissie  
- Bespreekbaar maken 
- Interne bemiddeling 
- Schriftelijk, aan het bestuur van de Stichting 
- Externe klachtencommissie  
- Inspectie van de gezondheidszorg 
- Tuchtcollege van de gezondheidszorg 
- Belangenvereniging   

 
Interne klachtencommissie 
Stichting 'Huis vol Compassie' heeft een interne 
klachtencommissie, bestaande uit: mevrouw J. van 
Kampen-Knijn. De klacht gericht aan de interne 
klachtencommissie zal binnen 4 weken afgehandeld 
worden.  
 
Bespreekbaar maken 
De cliënt kan de klacht bespreekbaar maken bij de 
desbetreffende betrokkene(n). De betrokkene zal 

zich inspannen om de kritiek of klacht om te zetten 
in verbeterpunten.   
 
Interne bemiddeling 
De cliënt kan gebruik maken van 
klachtenbemiddeling. Het doel van 
klachtenbemiddeling is het herstellen van het 
vertrouwen tussen de cliënt en de behandelaar. De 
cliënt kan een verzoek indienen bij de 
leidinggevende van degene op wie de klacht 
betrekking heeft. De leidinggevende geeft geen 
oordeel over de gegrondheid van de klacht. De 
leidinggevende kan behulpzaam zijn bij het 
ophelderen van eventuele misverstanden en biedt 
een luisterend oor. Klachtenbemiddeling kan in gang 
worden gezet door het invullen van het 
klachtenformulier. Het klachtenformulier kan 
worden gedownload via de website van Huis vol 
Compassie of worden opgevraagd via het 
secretariaat.    
 
Schriftelijk 
Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij het 
bestuur van Stichting ‘Huis vol Compassie’  
Dorpsstraat 152 
1689 GG Zwaag 
T.a.v. Bestuur Stichting Huis vol Compassie 
mevrouw J. van Kampen-Knijn.  
De Stichting zal zich inspannen te bemiddelen. De 
bemiddeling eindigt als de cliënt de betrokkene(n) 
het er samen over eens zijn dat de klacht naar 
tevredenheid is afgehandeld.   
 
Ook eindigt de bemiddeling als de cliënt afziet van 
verdere bemiddeling. Indien de klacht niet is 
opgelost en het probleem blijft bestaan, is het 
mogelijk om het oordeel te vragen van een externe 
klachtencommissie over de gegrondheid van de 
klacht.  
          
 
 
 
 
 



 

Externe klachtencommissie 
Stichting Huis vol Compassie heeft naast een interne 
klachtencommissie ook een externe 
klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke 
commissie en bedoeld om de gegrondheid van de 
klacht te beoordelen. Deze commissie bestaat uit 
drie leden, namelijk: mevrouw M. Cuppen, 
psychotherapeut en voorzitter van de externe 
klachtencommissie, de heer R. Nielen, kinder en 
jeugdpsychiater en mevrouw T. Bakker, 
systeemtherapeut. Indien de klacht volgende de 
interne procedure niet naar tevredenheid is 
afgehandeld, is het mogelijk om de klacht naar de 
externe klachtencommissie te richten. De interne zal 
zorg dragen om de klacht naar de externe 
klachtencommissie te sturen. De externe 
klachtencommissie kan alleen met toestemming van 
de klacht hebbende inhoudelijke informatie 
opvragen over de aard en afhandeling van de klacht. 
Verwachting is dat de klacht tussen de 4 en de 6 
weken afgehandeld wordt.  
Zorgbelang Noord-Holland informatie en 
klachtenopvang gezondheidszorg (IKG) 
Het informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg 
kan de cliënten informeren en adviseren over de 
klacht. Ook kan dit bureau helpen bij het opstellen 
van een klachtenbrief.  Telefoon: 0900-2437070 (10 
cent per minuut) E-mail: ikg@zorgbelang-
noordholland.nl 
www.zorgbelang-nederland.nl 
  
Klachten rechtstreeks aan de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) 
Indien de klacht van de cliënt niet intern, door 
middel van bemiddeling of met behulp van de 
externe klachtencommissie wordt opgelost, is er de 
mogelijkheid de klacht te richten aan de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg. De inspecteur bewaakt de 
kwaliteiten van de gezondheidszorg. Deze inspectie 
behandelt de klacht niet, maar gebruikt deze bij het 
toezicht houden.                 
De klachten worden niet individueel behandeld, 
maar dienen als verbetering voor de 
gezondheidszorg in zijn algemeenheid. De 
inspecteur kan wijzen op fouten, maar geeft zelf 
geen sanctiemogelijkheden.   
 
In sommige gevallen kan de inspecteur een 
procedure opstarten bij het Regionaal Tuchtcollege 

of een klacht indienen bij de officier van justitie. Voor 
meer informatie: www.igz.nl 
 
Klachten rechtstreeks aan het Regionaal 
Tuchtcollege 
Het Regionaal Tuchtcollege bewaakt de kwaliteit 
van de beroepsuitoefening van de gezondheidszorg. 
Als het vertrouwen van de cliënt is geschaad, kan 
een klacht ingediend worden bij het Regionaal 
Tuchtcollege Dit tuchtcollege beoordeelt de klacht 
met als doel de kwaliteit van de geboden zorg te 
waarborgen en te verbeteren. Dit college kan de 
hulpverlener waarschuwen, berispen of een boete 
opleggen. In zeer zware gevallen kan de 
hulpverlener zelfs worden geschorst of uit zijn ambt 
gezet worden Algemene website: 
www.tuchtcollegegezondheidszorg.nl 
Adres Tuchtcollege Amsterdam (NoordHolland en 
Utrecht):  
Postbus 84500 
1080 BN Amsterdam 
Telefoon: 020-3012510 
  
Klachten rechtstreeks bij de belangenvereniging 
van de hulpverlener 
De hulpverleners bij Stichting ‘Huis vol Compassie’ 
zijn bij verschillende beroepsverenigingen 
aangesloten. De cliënt kan navraag doen bij de 
betrokken hulpverlener bij welke beroepsvereniging 
hij of zij is aangesloten. Deze informatie is ook op de 
website van Huis vol Compassie te lezen. Vervolgens 
kan de cliënt bij de betreffende beroepsvereniging 
informatie opvragen hoe daar een klacht ingediend 
kan worden. 
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