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Klachtenregeling
HME Orthokliniek
Inleiding
Als cliënt of vertegenwoordiger van een cliënt van HME Orthokliniek kunt u vragen of klachten
hebben over de zorg of over uw behandeling. Met dit document informeert de organisatie u over uw
rechten en in het bijzonder over de mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken.
Wat zegt de wet?
In de wet op de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is geregeld dat u het recht heeft
om te klagen en dat ook u de mogelijkheid geboden wordt om te klagen. Dit betekent dat elke
instelling een klachtenprocedure moet hebben en een onafhankelijke klachtencommissie moet
aanstellen.
Wat zijn de mogelijkheden om een klacht in te dienen?
1. Rechtstreeks bespreken met de betreffende medewerker/arts.
Als u tegen zaken aanloopt waar u het niet mee eens bent is het zaak dit zo snel mogelijk aan
de betreffende medewerker/arts aan/door te geven. Hij of zij kan dan zelf reageren en
eventueel zijn of haar handelen wijzigen.
2. Verzoek tot bemiddelingsgesprek met hulpverlener en zijn/haar
leidinggevende/verantwoordelijke.
Komt u er niet uit met de betrokkene en uw klacht blijft bestaan dan kunt u een
bemiddelingsgesprek aanvragen. U dient uw klacht dan in bij de medewerker kwaliteit &
veiligheid van HME Orthokliniek door middel van een klachtenbrief. De medewerker kwaliteit
& veiligheid zal u dan uitnodigen voor een gesprek. Bij dit gesprek zal de medewerker
kwaliteit & veiligheid en de betrokkene aanwezig zijn. Indien u ondersteuning nodig hebt
kunt u zich laten bijstaan door een persoonlijk adviseur. In dit gesprek worden de klachten
besproken en wordt er gekeken naar oplossingen. In geval de klacht de medewerker kwaliteit
& veiligheid betreft kunt u uw klacht indienen bij de directie van HME Orthokliniek, waarna
dezelfde procedure wordt gevolgd. Van de bespreking wordt een verslag opgemaakt en aan
de cliënt beschikbaar gesteld, zodat de gemaakte afspraken op papier staan en er geen
misverstanden over kunnen bestaan.
3. Uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie
Als het bemiddelingsgesprek niet heeft opgeleverd wat u er van verwachtte of u wilt niet
eerst in gesprek met de instelling, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de onafhankelijke
klachtencommissie. Daarvoor moet u uw klachten schriftelijk indienen. In het geval van HME
Orthokliniek draagt het bureau Quasir hier zorg voor de afhandeling van uw klacht.
Als uw klachtbrief is ontvangen door de klachtencommissie krijgt u daarvan bericht. De
klachtencommissie zal in eerste instantie gaan kijken of uw klacht ontvankelijk is, dat wil
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zeggen of zij bevoegd is om de klacht in behandeling te nemen. Als zij vindt dat uw klacht
niet ontvankelijk is en niet in behandeling genomen zal worden zal zij per brief aangeven
waarom zij dat vindt. Als uw klacht ontvankelijk verklaard wordt zal de klachtencommissie
uw klachtbrief naar de medewerker kwaliteit & veiligheid sturen en de directeur voor een
reactie. Aansluitend zal schriftelijk worden gereageerd. Deze reactie wordt persoonlijk aan u
toegestuurd.
De klachtencommissie zal u uitnodigen voor een hoorzitting waarbij beide partijen tegelijk
gehoord worden. U hebt het recht iemand mee te nemen om u te ondersteunen, als u dit
tijdig doorgeeft aan de klachtencommissie. Na de zitting krijgt u het oordeel van de
klachtencommissie thuisgestuurd. Hierin staat of de klachten gegrond zijn verklaard of niet.
Als uw klachten gegrond zijn verklaard doet de klachtencommissie een aanbeveling hoe de
instelling uw klacht verder af kan handelen. HME Orthokliniek moet binnen vier weken
schriftelijk aan u en aan de klachtencommissie laten weten of naar aanleiding van de
uitspraak van de klachtencommissie (en de aanbevelingen waarvan die vergezeld kan gaan)
maatregelen zullen worden genomen en zo ja welke.
Als uw klachten niet gegrond worden verklaard en/of HME Orthokliniek doet niets met de
aanbevelingen van de klachtencommissie dan is er geen mogelijkheid meer binnen de HME
Orthokliniek om bezwaar te maken. U kunt nog wel proberen via de rechtbank uw gelijk te
krijgen.
4. Ombudsman
In Nederland kennen we de Nationale Ombudsman en de Stichting Ombudsman. De
Nationale Ombudsman doet onderzoek naar de wijze waarop overheidsinstellingen werken.
Als u een ondertoezichtstelling hebt kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman
voor een verzoek tot onderzoek naar de gebeurtenissen in uw situatie. Zie
www.ombudsman.nl. Daarvoor moet u wel eerst uw klacht voorgelegd hebben aan de
klachtencommissie.
De Stichting Ombudsman kan uw dossier onderzoeken en bekijkt of het zin heeft om verder
te gaan. Bijvoorbeeld naar de rechter stappen of schadevergoeding eisen. U moet dan wel
donateur worden van de stichting. Zie verder www.deombudsman.nl.
5. Inspectie
U kunt de Inspectie en/of de Inspectie voor de Gezondheidszorg benaderen met uw klacht.
De inspectie signaleert aan de hand van de individuele klachten of er iets structureels mis is
en zal daar indien nodig actie op ondernemen. Het kan dus van belang zijn om uw klachten
kenbaar te maken aan de inspectie zodat zij bij mij meerdere signalen een onderzoek kan
instellen.
6. Rechtbank
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de rechter. U hebt hiervoor wel een advocaat nodig om
u te ondersteunen. Afhankelijk van uw inkomen zult u een eigen bijdrage (pro deo) of de
volledige kosten dienen te betalen.
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Contactgegevens:
HME Orthokliniek
Schipholpoort 40
2034 MB Haarlem
Tel: 085 – 401 7019
Email: kliniek@hme-orthokliniek.nl Website: www.hme-orthokliniek.nl
Klachtencommissie:
“Quasir”
Postbus 1021
7940 KA Meppel
Tel: 0561 618711 ( wo middag / do- en vr ochtend)
Fax: 0561 618353
Mobiele telefoon: 06 53210558/06 30858530
Email: info@quasir.nl Website: www.quasir.nl
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