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een goed opgeleide zorgaanbieder te m
aken 

heeft. 
Het kan in de praktijk voorkom

en, dat u toch 
ontevreden bent over de m

anier w
aarop u 

behandeld of bejegend bent. Dan biedt de 
klachtenregeling van de KAB, opgezet volgens 
de W

et kw
aliteit, klachten en geschillen zorg 

(W
kkgz) uitkom

st. 

De klachtenregeling 
Sinds 2016 is de W

kkgz in w
erking getreden. 

Deze w
et m

aakt het m
ogelijk dat een klacht 

op een effectieve en laagdrem
pelige w

ijze 
afgehandeld w

ordt. 

W
at doet u volgens de W

kkgz als u een 
probleem

 of klacht tegen uw
 zorgaanbieder 

heeft? 
De beste oplossing is dat u uw

 klacht of 
probleem

 zelf m
et uw

 zorgaanbieder 
bespreekt en oplost. U

w
 zorgaanbieder kunt u 

rechtstreeks benaderen en vragen om
 in een 

gesprek het probleem
 te bespreken.  

Vindt u het lastig om
 alleen het gesprek m

et 
uw

 zorgaanbieder aan te gaan,  
dan is in de W

kkgz bepaald dat de 
zorgaanbieder een of m

eer daartoe geschikte 
personen aanw

ijst (klachtenfunctionarissen) 
die een klager op diens verzoek gratis van 
advies kan dienen m

et betrekking tot 
•

adviseren op het gebied van het indienen
van een klacht en/of

•
bijstaan bij het form

uleren van de klacht
en/of
•

bijstaan bij het onderzoeken van de
m

ogelijkheden om
 tot een oplossing voor de

klacht te kom
en.

De zorgaanbieder w
aarborgt dat deze

klachtenfunctionaris zijn functie onafhankelijk
kan uitvoeren en benadeelt de klager niet m

et
de w

ijze w
aarop hij zijn functie uitoefent.

Een klacht w
ordt dan zorgvuldig onderzocht.

De behandeling van een klacht is gericht op
het bereiken van een voor zow

el de klager als
de zorgaanbieder bevredigende oplossing.
De klager w

ordt op de hoogte gehouden van
de voortgang van de behandeling van de
klacht.
De klager ontvangt zo spoedig m

ogelijk, doch
uiterlijk binnen zes w

eken na indiening van de
klacht, een
schriftelijke m

ededeling van de zorgaanbieder
w

aarin m
et redenen om

kleed is aangegeven:

•
tot w

elk oordeel het onderzoek van de
klacht heeft geleid
•

w
elke beslissingen de zorgaanbieder over en

naar aanleiding van de klacht heeft genom
en

•binnen w
elke term

ijn m
aatregelen w

aartoe
is besloten, zullen zijn gerealiseerd.
Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van
een klacht daartoe naar het oordeel van de
zorgaanbieder noodzaakt, kan de
zorgaanbieder de genoem

de term
ijn van zes

w
eken m

et ten hoogste vier w
eken verlengen.

De zorgaanbieder doet daarvan vóór het 
verstrijken van de term

ijn schriftelijk 
m

ededeling aan de klager.  
Kom

t u er m
et uw

 zorgaanbieder niet uit, dan 
kunt u uw

 klacht voorleggen aan de 
geschilleninstantie KAB  
(U

 dient uw
 klacht schriftelijk in te dienen. De 

procedure is te vinden op  
https://w

w
w

.geschilleninstantiekab.nl) 
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ordt nooit 
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u

in het gelijk w
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