Steun van uw bekenden
U kunt zich ook laten bĳstaan door een familielid, vriend, vriendin of partner. Het is vaak
makkelĳker om het gesprek over iets moeilĳks aan te gaan, als er iemand bĳ is die u goed kent.

Klachtenfolder

Meer informatie
Voor algemene informatie kunt u kĳken op onze website www.ggzfriesland.nl. Of neem contact
met ons op.
Contactgegevens binnen GGZ Friesland

Contactgegevens buiten GGZ Friesland

Klachtenfunctionaris

Geschillencommissie Geestelĳke Gezondheidszorg

Postbus 932

Postbus 90600

8901 BS Leeuwarden

2509 LP Den Haag

E-mail: klachtenfunctionaris@ggzfriesland.nl

Tel: 070 310 53 80

Een kritische vraag,
ontevreden of een klacht?

www.degeschillencommissiezorg.nl
Patiëntenvertrouwenspersonen (pvp)
Cocky Oppelaar (locaties Dokkum, Leeuwarden,

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Sneek, Drachten en Heerenveen)

Groningen

Tel: 06 47 09 05 17

Postbus 11144

E-mail: c.oppelaar@pvp.nl

9700 CC Groningen
Telefoon: 050 599 26 41

Bert Hofma (locaties Harlingen, Franeker en Kinnik)

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Laat het ons
horen!

Burgemeester J. Dĳkstraweg 6
8801 PG Franeker

Burgerlĳk recht

Tel: 06 48 98 11 31

Rechtbank Noord-Nederland

E-mail: b.hofma@pvp.nl

Bezoekadres Leeuwarden
Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden

Familievertrouwenspersoon (fvp)

Telefoon: 088 361 4444

Jettie Zĳlstra

www.rechtspraak.nl

Postadres: Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Inspectie voor de Gezondheidszorg (Landelĳk

Tel.: 06 51 03 01 35

Meldpunt Zorg)

E-mail: j.zĳlstra@lsvp.nl

Postbus 2115
3500 GC Utrecht

Klachtencommissie voor patiënten en naasten

088 - 120 50 20

GGZ Friesland

www.igz.nl

Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Tel: 058 284 88 02
E-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl

Een kritische vraag, ontevreden of een klacht?
GGZ Friesland zet zich in voor goede zorg, die aansluit bĳ wat u nodig heeft. Toch kan het zĳn dat
u niet tevreden bent. Bĳvoorbeeld omdat u vindt dat uw behandelaar u niet prettig behandelt. Of
omdat u het oneens bent met een beslissing.
Het is belangrĳk dat u ons dat zo snel mogelĳk vertelt, zodat we samen met u naar een oplossing
kunnen zoeken. Zo voorkomt u dat uw onvrede steeds groter wordt. Wĳ horen bovendien graag
wat beter kan. Niet alleen patiënten, maar ook familie en naasten kunnen hun klachten kenbaar
maken.

Wat kunt u als eerste doen?
U kunt uw klacht op verschillende manieren
aan de orde stellen. We raden u aan om het
eerst te bespreken met de medewerker over
wie u een klacht heeft. Meestal is een klacht op
die manier goed op te lossen. Vindt u dat lastig
of geeft de medewerker geen gehoor? Dan
kunt u bĳ een leidinggevende terecht, bĳvoorbeeld de manager, de directeur of de Raad van
Bestuur. U kunt hulp krĳgen om uw klacht in te
dienen. Kĳk daarvoor onder het kopje Hulp bĳ
het indienen van uw klacht.
Hoe laat u ons weten dat u een klacht heeft?
U bespreekt uw klacht met de medewerker,
leidinggevende of Raad van Bestuur. U kunt uw
klacht ook per e-mail of brief indienen. Het is
belangrĳk dat u uw contact- en adresgegevens
duidelĳk vermeldt. Samen met u zoeken we
binnen zes weken naar een oplossing. Lukt
dat niet? Dan mogen we in overleg met u de
termĳn één keer verlengen met vier weken.
We sturen u hierover een brief of e-mail. Wĳ
leren graag van uw kritische opmerkingen en
klachten. We gebruiken ze om onze zorg te
verbeteren. Uiteraard respecteren we daarbĳ
uw privacy.
Klachtencommissie
Lukt het niet om uw klacht met de medewerker
of leidinggevende op te lossen? Ook niet als
u daarbĳ hulp krĳgt? Of wilt u dat niet? Dan
kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van GGZ Friesland. Deze commissie
beoordeelt uw klacht onafhankelĳk en
onpartĳdig. U stuurt uw klacht per e-mail of
brief naar de klachtencommissie. De commissie onderzoekt dan of ze de klacht in behandeling kan nemen. Soms heeft de commissie eerst
meer informatie van u nodig. Daarna nodigt

ze u en de betrokken medewerker uit voor een
hoorzitting. Iedereen kan daar zĳn kant van het
verhaal vertellen. De hoorzitting is besloten en
vertrouwelĳk. U mag wel iemand meenemen
om u bĳ te staan. De betrokken medewerker
mag ook iemand meenemen.
De commissie laat u met een schriftelĳk advies
weten of ze de klacht terecht vindt en waarom
ze dat vindt. De commissie stuurt dit advies
naar de Raad van Bestuur. U en de medewerker
krĳgen dat advies ook, samen met het verslag
van de hoorzitting. De Raad van Bestuur neemt
hierna een besluit over de klacht en of/welke
maatregelen er moeten worden genomen.
Een klacht bĳ onvrĳwillige opname
Als u onvrĳwillig bent opgenomen, kunt u ook
een klacht indienen bĳ de klachtencommissie.
Bĳvoorbeeld over de beslissing om u onder
dwang te behandelen of uw vrĳheden te
beperken. We noemen dit Bopz-klachten. Voor
het indienen van deze klachten gelden precieze
regels die in de wet Bopz staan. Anders dan bĳ
algemene klachten, neemt de klachtencommissie zelf een beslissing over uw Bopzklacht. Bĳ een Bopz-klacht kunt u in beroep
gaan bĳ de rechtbank.
Dit kan als de beslissing van de klachtencommissie luidt dat uw klacht ongegrond is of als
de commissie niet binnen de wettelĳk gestelde
termĳn een beslissing heeft genomen over uw
klacht. U kunt dan een verzoekschrift indienen
bĳ de rechtbank of de Inspectie voor de
Gezondheidszorg vragen dat voor u te doen.
In de folder ‘Klachtencommissie’ leest u meer
over hoe u een Bopz-klacht indient.

Als u uw klacht buiten GGZ Friesland wilt
oplossen
Vaak lukt het om binnen GGZ Friesland een
oplossing te vinden. Als dat niet lukt of als u
liever geen gebruikmaakt van onze mogelĳkheden, dan kunt u uw klacht ook buiten GGZ
Friesland indienen. Het is dan wel verstandig
om juridische ondersteuning te zoeken. Vaak
duren deze procedures lang.
Bent u ontevreden over de afhandeling of
hebben we uw klacht niet binnen de gestelde
termĳn behandeld? Dan kunt u met uw klacht
naar de Geschillencommissie Geestelĳke
Gezondheidszorg. U kunt hier ook direct met
uw klacht terecht als onze klachtenregeling
niet aan de wettelĳke eisen voldoet of als van
u redelĳkerwĳs niet verlangd kan worden dat u
uw klacht aan ons voorlegt. Het advies van de
geschillencommissie is bindend.
Wilt u uw klacht niet binnen GGZ Friesland
aan de orde stellen? Dan kunt u uw klacht ook
direct voorleggen aan het Tuchtcollege, de
burgerlĳk rechter of de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ). Als u gelĳk krĳgt,
kunnen de Geschillencommissie en de
burgerlĳk rechter u eventueel een schadevergoeding toekennen.
Achterin deze folder vindt u contactgegevens
van de Geschillencommissie, het Tuchtcollege,
IGZ en de burgerlĳk rechter.
Hulp bĳ het indienen van uw klacht
U kunt ondersteuning krĳgen om uw klacht in
te dienen. Bĳvoorbeeld als u het moeilĳk vindt
om uw klacht te bespreken of als u niet weet
waar u moet zĳn. De klachtenfunctionaris,
patiëntenvertrouwenspersoon of familiever-

trouwenspersoon kan u daarbĳ helpen. Hun
contactgegevens staan achterin deze folder.
Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris kan u informatie
geven over de verschillende klachtmogelĳkheden. U kunt uw klacht of ongenoegen per
e-mail of brief sturen. De klachtenfunctionaris
bekĳkt dan samen met u waar u uw klacht
kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan de
klacht ook voor u doorsturen naar de klachtencommissie of een bemiddeling opstarten.
Patiëntenvertrouwenspersoon
De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) kan u
bĳstaan als u vragen of klachten heeft over uw
behandeling. De pvp is onafhankelĳk, niet in
dienst bĳ GGZ Friesland en heeft geheimhoudingsplicht. De pvp is er speciaal om u te
ondersteunen bĳ het handhaven van uw
rechten en komt op voor uw belangen. De pvp
kan informatie geven over de verschillende
klachtmogelĳkheden, vragen beantwoorden
en helpen bĳ het formuleren van uw klacht.
Ook kan de pvp vertellen wat uw rechten en
plichten zĳn.
Familievertrouwenspersoon
Naasten en familie van patiënten kunnen
terecht bĳ de familievertrouwenspersoon (fvp).
De familievertrouwenspersoon is onafhankelĳk
en in dienst bĳ de Landelĳke Stichting Familievertrouwenspersonen. De fvp is er voor
familieleden, naastbetrokkenen en
vrienden van patiënten van GGZ Friesland. De
fvp vertegenwoordigt uw belang als familielid
of naastbetrokkene. De fvp kan luisteren naar
uw verhaal en kan u ondersteuning bieden,
bĳvoorbeeld bĳ het formuleren en indienen
van een klacht.

