
 
 
 

Vraag en Antwoord Klachtenbehandeling 2017 
 
Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen over de behandeling van klachten van 
cliënten per 1 januari 2017. 
 

Mijn organisatie is al aangesloten bij een Geschilleninstantie. Wat is het gevolg? 
Bij Stichting Zorggeschil worden alle leden van SPOT aangemeld. Dat kan voor lidorganisaties die zich 
al hebben aangemeld bij een andere Geschilleninstantie tot gevolg hebben dat een cliënt keuze heeft 
om een klacht bij één van de twee Geschilleninstanties in te dienen.  
De behandelingskosten bij de Geschilleninstantie die SPOT heeft gekozen zijn naar verwachting het 
laagst, dus een lidorganisatie wordt niet geconfronteerd met hogere kosten. Bovendien kan bij 
ontvangst van de kennisgeving van een klacht worden aangegeven dat de klacht bij een andere 
Geschilleninstantie moet worden ingediend. Er zal dan worden gezorgd voor overdracht aan de 
andere Geschilleninstantie. 
 

Is het gebruik van het SPOT Klachtenreglement verplicht? 
Nee. U kunt ook een eigen reglement gebruiken. Dan dient dit reglement vanzelfsprekend wel te 
voldoen aan de eisen van de Wkkgz. Ook dient u zelf een Klachtenfunctionaris aan te stellen en uw 
organisatie aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie.  
Cliënten kunnen dan nog steeds een beroep doen op de Klachtenfunctionaris van SPOT, maar u kunt 
zelf bepalen in hoeverre u cliënten informeert over deze mogelijkheid (zie ook de volgende vragen).  
 

Kan ik in een eigen Klachtenreglement verwijzen naar de Klachtenfunctionaris van SPOT? 
Nee, dit is (mede op grond van de Wkkgz) niet toegestaan. Als u in een Klachtenreglement wilt 
verwijzen naar de Klachtenfunctionaris van SPOT dan dient u het SPOT Klachtenreglement te 
gebruiken. 
 

Hoe kan ik cliënten informeren over de nieuwe klachtenregeling? 
SPOT ontwikkelt een folder met informatie voor cliënten over het indienen van een klacht. Het is 
handig om deze folder bij een receptie neer te leggen, aan cliënten te overhandigen en/of in een 
informatiemap te stoppen. Op grond van de Wkkgz bent u verplicht om cliënten nauwgezet in te 
lichten over de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Dat betekent op z’n minst dat u de 
cliënten een folder moet overhandigen of in een nieuwsbrief voor cliënten duidelijke informatie over 
het indienen van een klacht moet verstrekken. 
Op de website van SPOT komt ook informatie te staan over het indienen van een klacht. Het is 
raadzaam om deze informatie op uw website over te nemen en/of te verwijzen naar de website van 
SPOT. Ook is het aan te raden om het Klachtenreglement op uw website te publiceren. 
 

Moet ik zelf een Klachtenfunctionaris aanstellen? 
Nee, dat is niet nodig als u gebruik maakt van het SPOT Klachtenreglement (waarin de toegang tot 
een Klachtenfunctionaris via SPOT is geregeld). 
 
 
Wilt u meer weten over de wettelijke verplichtingen? Lees dan de informatie op Rijksoverheid.nl. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

