
Ontevreden?  
Laat het ons  
weten!

Informatie voor patiënten  

   en naastbetrokkenen



GGZ Friesland vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren 

naar uw wensen. Onvrede start vaak klein, maar kan steeds groter 

worden als er geen mogelijkheid is om een ongenoegen te uiten. 

Bovendien kan een probleem onmogelijk opgelost worden, als dit niet bij 

ons bekend is. Daarom horen wij het graag snel als u met iets rondloopt. 

Niet alleen patiënten kunnen ons verbeteringen aanreiken. Ook 

familieleden en andere naastbetrokkenen nodigen wij uit ons te 

informeren over zaken die niet naar wens verlopen.

Laat ons uw stem horen

Eigenlijk kunt u bij GGZ Friesland over alles klagen 

waar wij maar iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld 

als u niet prettig wordt benaderd door een 

behandelaar of als er een beslissing is genomen 

waar u het niet mee eens bent. Deze folder 

biedt informatie over de verschillende 

mogelijkheden om een klacht, onvrede of 

een mening bij ons kenbaar te maken.



‘Jaarlijks maken meer dan 

34.000 mensen gebruik 

van onze zorg’

Geen klacht, wel een mening
De drempel om aan een ander te vertellen dat 
u iets als onprettig ervaart, kan best hoog zij n. 
Dan is het soms gemakkelij ker bij  een familielid 
of andere naastbetrokkene uw verhaal te 
vertellen. Maar GGZ Friesland kan pas iets 
met een opmerking doen als u deze voor ons 
opschrij ft. 

Uw mening geven via de website
Wanneer u het niet nodig vindt een klacht 
in te dienen, kunt u online een opmerking 
aan GGZ Friesland doorgeven. Dat kan via de 
website www.ggzfriesland.nl. Daar vindt u een 
formulier onder de button ‘Uw mening telt’ en 
dan vervolgens de button Klachten.

Het formulier op de website wordt gebruikt 
om de zorg te verbeteren en te voorkomen dat 
andere patiënten tegen hetzelfde probleem 
aanlopen. U krij gt geen persoonlij ke reactie. 

U heeft een klacht
Als u een persoonlij ke reactie wilt, is het 
noodzakelij k een klacht in te dienen. Daarvoor 
zij n verschillende mogelij kheden. U kunt zelf 
bepalen op welke manier u het ongenoegen 
wilt uiten.

Een directe klacht bij een 
medewerker
Soms is een klacht op te lossen door te klagen 
bij  de persoon over wie u een klacht heeft. 
Vindt u dat moeilij k of heeft de medewerker 
geen gehoor gegeven aan de klacht, dan kunt u 
terecht bij  een leidinggevende, bij voorbeeld een 
teammanager of een regiomanager. Het is ook 
mogelij k te klagen bij  de Raad van Bestuur van 
GGZ Friesland.



De klacht bij een medewerker kan op 
verschillende manieren worden ingediend. U 
kunt per e-mail, brief, telefoon of mondeling 
aangeven dat u ergens mee zit. De medewerker 
moet dan voor een passende oplossing zorgen. 
Het is wel belangrijk dat u bij het indienen van 
de klacht uw persoonlijke gegevens vermeldt. 
Zonder deze gegevens kan een medewerker 
onmogelijk een reactie geven.

Klachtencommissie
U kunt ook de klachtencommissie van GGZ 
Friesland inschakelen. De klachtencommissie 
bekijkt vervolgens of de klacht gegrond is en 
wat er moet worden gedaan. Hiervoor gelden 
bepaalde regels en daarom wordt dit een 
formele klachtenprocedure genoemd.

De klachtencommissie nodigt bij een klacht 
zowel u als de betrokken medewerker uit voor 
een gesprek. De commissie laat beide partijen 
aan het woord en verklaart of de klacht gegrond 
is of niet. Praat u liever alleen of samen met een 
vertrouwenspersoon met de commissie, dan 
kunt u dat aangeven. De klachtencommissie is 
onpartijdig.

Volledige informatie kunt u vinden in de folder 
‘Klachtencommissie’. Deze is op te vragen bij 
de klachtencommissie of digitaal te raadplegen 
via www.ggzfriesland.nl onder de button ‘Uw 
mening telt’.

‘ U KUNT ZELF 
BEPALEN 
OP WELKE 
MANIER U HET 
ONGENOEGEN  
WILT UITEN.’



Externe klachtmogelijkheden
Vaak lukt het om een oplossing voor een klacht 
te vinden binnen GGZ Friesland. Maar als dat 
niet lukt of als u liever geen gebruik maakt 
van de mogelijkheden die de organisatie biedt, 
dan zijn er verschillende opties om extern een 
klacht in te dienen.

Drie opties buiten GGZ Friesland zijn de 
Geschillencommissie Zorginstellingen, het 
Tuchtcollege en de burgerlijk rechter. Over 
het algemeen zijn dit tijdrovende, intensieve 
procedures. Het ligt dan ook niet voor de 
hand om over een vieze wachtruimte of slecht 
voedsel naar de rechter te stappen. Maar als u 
het belangrijk vindt dat de klacht behandeld 
wordt door een onafhankelijke partij buiten 
de muren van GGZ Friesland, kan één van 
deze drie partijen een uitkomst bieden. Bij 
de Geschillencommissie en de burgerlijk 
rechter kan als u gelijk krijgt eventueel een 
schadevergoeding toegekend worden.   

Achterin deze folder vindt u gegevens en 
websites van de Geschillencommissie, het 
Tuchtcollege en de burgerlijk rechter. 

Samenvatting

Verschillende klachtmogelijkheden zijn in deze 
folder besproken. In dit schema wordt kort 
samengevat wat elke mogelijkheid u op kan 
leveren.
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U staat er niet alleen voor
Als u wilt klagen, op welke manier 
dan ook, kunt u ondersteuning krijgen 
van een klachtenfunctionaris, een 
patiëntenvertrouwenspersoon of een 
familievertrouwenspersoon. Maar wat doen zij 
precies?  
 
Patiëntenvertrouwenspersonen 
De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) staat 
u bij als u een klacht wilt indienen. De PVP 
is onafhankelijk. Hij is niet in dienst bij GGZ 
Friesland en heeft geheimhoudingsplicht.

De PVP kan informatie geven over de 
verschillende klachtmogelijkheden, vragen 
beantwoorden en helpen bij het formuleren 
van uw klacht. Ook kan hij vertellen wat 
uw rechten en plichten zijn. Anders dan de 
klachtenfunctionaris is hij er speciaal om de 
belangen van de patiënt te behartigen. De 
PVP is uw rechterhand en staat u bij als u een 
klacht heeft en als deze in behandeling wordt 
genomen.

Familievertrouwenspersoon
Naastbetrokkenen van patiënten kunnen 
terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). 
Net als de patiëntenvertrouwenspersoon staat 
hij mensen bij voor, tijdens en na het indienen 
van een klacht. Alleen is de FVP er speciaal voor 
familieleden en naastbetrokkenen. 

Samen met de FVP kunnen familieleden en 
naastbetrokkenen hun klacht formuleren en 
bekijken op welke manier zij hun ongenoegen 
kenbaar willen maken. 

Klachtenfunctionaris
Met veel verschillende opties om een klacht 
in te dienen, kan het lastig zijn te kiezen. 
Misschien weet u niet direct bij welke partij 
u een klacht wilt indienen en hoe. U kunt de 
klachtenfunctionaris een ongenoegen toesturen. 
Hij of zij antwoordt daarop met een voorstel. 
Met dit voorstel kunt u bepalen waar u de klacht 
indient. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via 
e-mail klachtenfunctionaris@ggzfriesland.nl of 
per post via het adres achterin deze folder.

Steun van uw bekenden
Het is soms best lastig een ongenoegen 
met bijvoorbeeld de klachtencommissie 
of een medewerker te bespreken. U kunt 
zich daarom ook laten bijstaan door een 
familielid, vriend, vriendin of partner.  
Het gesprek aangaan over iets moeilijks 
is met de steun van een naastbetrokkene 
vaak gemakkelijker. 



Registratie
Wij doen meer met klachten dan er alleen op 
reageren. Alle klachten die worden ingediend 
bij de klachtenfunctionaris, regiomanagers, 
programmadirecteuren of de Raad van Bestuur 
worden digitaal geregistreerd. Dat gebeurt 
volledig anoniem. Met behulp van deze 
registratie kan GGZ Friesland haar zorg in de 
toekomst verbeteren.

Meer informatie?
Met vragen over de klachtenprocedures of voor 
algemene informatie kunt u terecht  
op onze website www.ggzfriesland.nl.  
Ook kunt u contact opnemen met de personen 
en partijen die u op de volgende pagina’s vindt.

Contactgegevens binnen  
GGZ Friesland 
Patiëntenvertouwenspersonen (PVP) 
Mevr. R. van Leussen (locaties Dokkum, 
Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen) 
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden 
Tel: 06 44 06 48 78 
E-mail: r.van.leussen@pvp.nl

Dhr. B. Hofma (locaties Harlingen, Franeker en 
Kinnik Leeuwarden)
Postbus 466
8901 BG Leeuwarden
Tel: 06 48 98 11 31
E-mail: b.hofma@pvp.nl

Klachtenfunctionaris
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Tel: 06 83 52 47 73 (maandag 14.00 - 16.00 uur 
en op woensdag 10.00 - 12.00 uur)
E-mail: klachtenfunctionaris@ggzfriesland.nl
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Familievertrouwenspersoon (FVP)
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
Tel: 06 51 03 01 35
E-mail: w.timmermans@lsfvp.nl

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

Contactgegevens buiten 
GGZ Friesland
Geschillencommissie Zorginstellingen 
Postbus 90600 
2509 LP Den Haag 
Tel: 070 310 53 10  
www.degeschillencommissie.nl

Regionaal Tuchtcollege Groningen 
Postbus 11144 
9700 CC Groningen 
Telefoon: 050 599 26 41
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Burgerlij k recht
Rechtbank Leeuwarden of kantonrechters in 
Heerenveen en Sneek. Telefoonnummers en 
adressen staan in de telefoongids.
www.rechtspraak.nl 

‘Wij bieden zorg dichtbij 

onze patiënten’

GGZ Friesland heeft locaties door heel Friesland


