
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Kan onze zorg- en dienstverlening beter? Een korte uitleg van de klachtenregeling van Zorgstroom. 

Kan onze zorg- en dienstverlening beter? 

 

De medewerkers van Zorgstroom doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het 

gebeuren dat u niet geheel tevreden bent. Op basis van uw ervaringen kunnen wij onze zorg- en 

dienstverlening verbeteren.  

U heeft een tip 

Heeft u een tip hoe de zorg- of dienstverlening van Zorgstroom beter kan, dan horen wij dat 

uiteraard graag. U kunt uw tips bespreken met een medewerker van Zorgstroom. Ook kunt u een 

formulier invullen. Dit formulier vindt u op onze website (www.zorgstroom.nl). U kunt het 

ingevulde formulier sturen naar: 

Zorgstroom, Postbus 323, 4330 AH  Middelburg. 

 

U heeft een klacht 

U bent bijvoorbeeld niet tevreden over een actie of de wijze van bejegening van één van onze 

medewerkers. Dit kunt u het beste direct met de medewerker in kwestie bespreken. Onze 

medewerkers staan open voor vragen en opmerkingen. Ze krijgen zo ook de mogelijkheid 

eventuele fouten te herstellen en in de toekomst te voorkomen.  

Tips voor het gesprek 

Niet iedereen vindt het makkelijk om onvrede uit te spreken. Daarom geven we u wat tips voor 

het gesprek. 

 Maak een aparte afspraak om over uw klacht te praten, zodat u in alle rust kunt vertellen 

waar u over wilt praten. Wacht niet te lang, hoe langer u wacht hoe moeilijker het wordt 

om er nog over te beginnen. 

 Bedenk vooraf wat u met een gesprek wil bereiken. 

 Schrijf van te voren op waarover u wilt praten zodat u niets vergeet (het formulier kan 

hierbij dienen als leidraad). 

 Word niet boos, probeer er samen uit te komen. 

Het gesprek met de medewerker lost het probleem niet op 

U bent in gesprek gegaan met de betreffende medewerker(s) maar niet tot een oplossing 

gekomen. Wat u dan kunt doen, is een gesprek aangaan met diens leidinggevende. Heeft ook dat 

niet het voor u gewenste resultaat, dan is er nog de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen 

aan de divisiemanager en/of de klachtenfunctionaris. De functie van klachtenfunctionaris wordt 

vervuld door de medewerkers van de Staf zorg- en dienstverlening van Zorgstroom. 

Liever op papier 

Misschien vindt u het prettiger om uw klacht op papier te zetten. Dat kan natuurlijk. Omschrijf uw 

klacht zo nauwkeurig mogelijk en stuur deze naar: 

Zorgstroom, Postbus 323, 4330 AH Middelburg. 

 

Eventueel kunt u hiervoor ook het daarvoor bestemde formulier gebruiken dat op onze website te 

vinden is. 
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Kan onze zorg- en dienstverlening beter? Een korte uitleg van de klachtenregeling van Zorgstroom. 

 

De klachtencommissie 

U heeft uw klacht besproken met de betreffende medewerker(s), de divisiemanager en/of de 

klachtenfunctionaris, maar u bent niet tevreden met het resultaat. Dan is er nog de mogelijkheid 

om uw klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Zorgstroom heeft een onafhankelijke 

klachtencommissie.  

Het is ook mogelijk om de klacht direct schriftelijk voor te leggen aan de klachtencommissie 

zonder eerst met medewerker(s), leidinggevende, divisiemanager en/of klachtenfuctionaris in 

gesprek te gaan.  

Omschrijf uw klacht zo nauwkeurig mogelijk en stuurt u deze vervolgens naar de 

klachtencommissie:  

Klachtencommissie Zorgstroom 

p/a Postbus 323 

4330 AH Middelburg 

 

Ook hiervoor kunt u eventueel het formulier gebruiken dat op onze website te vinden is. 

De klachtencommissie brengt een advies uit over de klacht. 

 

Klacht op basis van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (een 

zogenoemde Bopz-klacht) 

Het onderscheid tussen een klacht en een Bopz-klacht is van belang voor de wijze waarop de 

klachtencommissie de klacht behandelt. Het is niet altijd duidelijk of een klacht een Bopz-klacht 

is of niet. De voorzitter van de klachtencommissie heeft tot taak dit te beoordelen. 

Oordeel Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur deelt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de 

klachtencommissie aan de klager, aan degene op wie de klacht betrekking heeft en aan de 

klachtencommissie zijn oordeel over de klacht mee. Hij motiveert zijn oordeel en geeft aan of de 

klacht aanleiding geeft om maatregelen te nemen; zo ja welke dit zijn en binnen welke termijn 

deze zullen zijn gerealiseerd. 

Als het oordeel van de Raad van Bestuur afwijkt van het advies van de klachtencommissie 

motiveert hij dit. 

Geschillencommissie 

Als een klacht, na behandeling op basis van deze regeling, niet naar uw tevredenheid is opgelost 

en u berust daar niet in, dan is er sprake van een geschil. Dit kunt u dit voorleggen aan:   

De Geschillencommissie voor klachten in de zorg 

Postbus 90600 

2509 LP Den Haag 

 

Meer informatie treft u aan op de website https://www.degeschillencommissiezorg.nl.  

Voor eventuele nadere informatie is de Geschillencommissie bereikbaar telefonisch bereikbaar 

van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op 070 - 3105310. 

 

Tot slot: de volledige klachtenregeling van Zorgstroom is in te zien via onze website 

www.zorgstroom.nl en eventueel op te vragen via info@zorgstroom.nl.  
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