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Klachtenregeling Eleos 
 

Datum vaststelling: 23 december 2016 

Datum invoering: 1 januari 2017 

Van toepassing voor: Heel Eleos 

Hiermee vervallen: Reglement klachtrecht (JW000370) en  

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen (ML005971) 

Evaluatiedatum: December 2020 

Bijlage(n): Huishoudelijk reglement  

 

 

 

 

Voorgenomen besluit Vaststellen klachtenreglement Eleos en 

huishoudelijk reglement 

Gevolgen Voor cliënten en medewerkers is duidelijk op 

welke wijze Eleos invulling geeft aan de 

wettelijke plicht tot het bieden van een effectieve 

en laagdrempelige regeling voor de opvang en 

afhandeling van klachten. 

Wijze waarop evt. negatieve gevolgen worden 

ondervangen 

In overleg met betrokkenen zal per situatie 

worden bekeken welke aanpak passend is. 

Proceseigenaar  Eerste geneeskundige 

Penvoerder Interne klachtenfunctionaris 

Inspraak / Route a. Bureau CBKZ levert in overleg met 

werkgroep bestaande uit Egk, interne 

klachtenfunctionaris en lid cliëntenraad 

concept aan. 

b. In CMT 21-11-2016 besproken en 

voorgenomen besluit RvB tot vaststelling. 

c. Voor advies naar CR en OR 

d. Definitieve vaststelling door RvB/Egk 

Evaluatiedatum December 2020 

Implementatie - Communicatie ontwikkelt nieuwe folder 

- Beleidsdocument gaat naar RMT’s ter 

implementatie 

- Beleidsdocument opnemen in 

kwaliteitshandboek 

- Eventueel aandacht aan klachtrecht geven bij 

introductie nieuwe medewerkers? 
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1 Inleiding 
Dit klachtenreglement beschrijft de wijze waarop Eleos invulling heeft gegeven aan de wettelijke 

plicht tot het bieden van een effectieve en laagdrempelige regeling voor de opvang en afhandeling van 

klachten.  

 

Eleos biedt herstelgeoriënteerde zorg. Eén van de belangrijkste pijlers hiervan is de gedeelde 

besluitvorming en de regelmatige evaluatie van de ingezette behandeling en begeleiding samen met de 

patiënt/cliënt. Mocht een patiënt/cliënt echter ontevreden zijn over de bejegening of over zaken die 

samenhangen met de behandeling of begeleiding, dan zal hij/zij dit zo spoedig mogelijk bespreekbaar 

proberen te maken. Het liefst uiteraard met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, dan wel 

met de betrokken regiebehandelaar. Dat biedt de gelegenheid om een eventuele ongewenste 

ontwikkeling spoedig en op een natuurlijke manier ten goede om te buigen. Als het lukt om er samen 

uit te komen versterkt dat de samenwerkingsrelatie. We spreken hier van directe klachtopvang. 

Er kunnen echter situaties ontstaan waarin deze directe aanpak niet voldoet. Het lukt niet om er samen 

uit te komen, of de klachten zijn zo ernstig dat het gewenst is te kiezen voor klachtbemiddeling, dan 

wel voor behandeling van de klacht door de klachtencommissie. Daar gaat deze klachtenregeling over.  

 

1.1 Opbouw klachtenregeling 

Het klachtenreglement bestaat uit twee delen: 

1. De klachtenregeling, waarin is beschreven hoe en bij wie een klacht kan worden ingediend en hoe 

deze zal worden behandeld. 

2. Een “huishoudelijk reglement”, bestaande uit een set regels en richtlijnen in aanvulling op en 

onlosmakelijk onderdeel van de klachtenregeling, waarin de definities, procedures, rechten en 

plichten in aanvulling op de regeling zijn opgenomen.  

Het huishoudelijk reglement is te zien als een bijlage op de klachtenregeling. De klachtenregeling op 

zichzelf biedt voldoende informatie voor de cliënt om een klacht te kunnen indienen en te weten hoe 

het vervolg zal zijn.  

Het klachtenreglement is van toepassing op alle cliënten en naastbetrokkenen van cliënten van Eleos. 

Daar waar vanwege wetgeving voor een bepaalde cliëntgroep een bijzondere regeling vereist is 

(bijvoorbeeld BOPZ-cliënten), wordt dit expliciet aangegeven.  

 

1.2 Reikwijdte artikelen naar cliëntgroep 

 

Klacht over zorg geleverd op 

grond van  

Opties behandeling in eerste 

aanleg 

Opties behandeling in ‘hoger 

beroep’ 

Zorgverzekeringswet / Wet 

langdurige zorg 

Klachtopvang, inleiding 

Klachtbemiddeling, art. 3 

Klachtencommissie, art. 4 

Geschillencommissie, art. 5 

Klachtencommissie, art. 4  Geschillencommissie, art. 5 

Jeugdwet / BOPZ
1
 / WMO Klachtopvang, inleiding 

Klachtbemiddeling, art. 3 

Klachtencommissie, art. 4 

Klachtencommissie, art. 4  

Naastbetrokkenen Klachtopvang, inleiding 

Klachtbemiddeling, art. 3 

Klachtencommissie, art. 4 

 

Toelichting: Cliënten die zorg ontvangen op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige 

zorg vallen onder de reikwijdte van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  De 

Wkkgz benoemt formeel een ‘hoger beroep’ mogelijkheid voor deze cliënten, namelijk de 

Geschillencommissie. De Geschillencommissie doet bindende uitspraken en kan claims toewijzen tot 

€25.000,-. De termijn van behandeling van een klacht door de geschillencommissie is maximaal zes 

maanden. Cliënten die geen claim willen indienen en de termijn van zes maanden te lang vinden, 

kunnen er ook voor kiezen om de klachtencommissie de klacht voor te leggen, nadat bemiddeling niet 

tot het gewenste resultaat heeft geleid. Tenslotte kan Eleos zich voorstellen dat ook cliënten die niet 

                                                      
1
 Bedoeld wordt klachten die worden ingediend op grond van artikel 41 Wet BOPZ 
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onder de reikwijdte van de Wkkgz vallen, behoefte kunnen hebben aan een vorm van ‘hoger beroep’. 

Ook deze cliënten kunnen bij de klachtencommissie terecht nadat klachtopvang of klachtbemiddeling 

niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. 

 

 

2 Klachtenregeling 
 

2.1 Het indienen van de klacht 

 

Artikel 1 Indiening van klachten bij bemiddeling of behandeling 

1. Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de interne Klachtenfunctionaris van 

Eleos.  

2. Wordt een klacht bij een ander dan de interne Klachtenfunctionaris  ingediend, dan zal de 

ontvanger van de klacht deze doorzenden naar de interne Klachtenfunctionaris.  

3. Het indienen van de klacht of het maken van een afspraak met de interne Klachtenfunctionaris kan 

middels klachtenfunctionaris@eleos.nl. 

4. Een klacht kan worden ingediend door een (ex-) cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger of 

diens nabestaande, en de naastbetrokkenen van de cliënt.  

2.2 De Klachtenfunctionaris 

 

Artikel 2 Advisering door de Interne Klachtenfunctionaris 

1. Naar aanleiding van de klacht neemt de interne Klachtenfunctionaris zo spoedig mogelijk contact 

op met de klager. 

2. De interne Klachtenfunctionaris inventariseert wat de klacht is en wat klager wil bereiken met zijn 

of haar klacht. 

3. De interne Klachtenfunctionaris bespreekt de opties voor afhandeling van de klacht die voor de 

klager van toepassing zijn en betrekt daarbij de ontvankelijkheid van de klacht: 

a. Klachtafhandeling middels bemiddeling artikel 3 

b. Behandeling door de klachtencommissie  artikel 4 

4. Klagers die een klacht hebben over zorg die hen geleverd wordt hebben ten allen tijde toegang tot 

de klachtencommissie, ook als in eerste instantie is ingezet op opvang of bemiddeling. 

5. Indien de klager kiest voor bemiddeling door de externe Klachtenfunctionaris of behandeling door 

de klachtencommissie, ondersteunt de interne Klachtenfunctionaris van Eleos klager bij het op 

schrift stellen van zijn of haar klacht. Dit kan met behulp van het ‘Klachtformulier’ (bijlage 1) 

6. Ten behoeve van het afhandelen van de klacht kan inzage in het dossier nodig zijn. Hiervoor is 

toestemming nodig van klager. Deze toestemming kan verleend worden door middel van de 

‘Machtiging tot het verkrijgen van gegevens over de behandeling / begeleiding’ (bijlage 2) 

7. In het geval de klacht gaat over (keten)zorg  die niet door Eleos maar door een andere organisatie 

geleverd is, dan ondersteunt de interne Klachtenfunctionaris klager met diens toestemming  in het 

aldaar kenbaar maken van zijn of haar klacht.  

8. Betreft de klacht zorg die zowel door Eleos als door een andere organisatie geleverd is, dan stemt 

de interne Klachtenfunctionaris de afhandeling van de klacht, met toestemming van klager, af met 

de Klachtenfunctionaris van deze andere organisatie.  

 

Artikel 3 Klachtafhandeling middels bemiddeling 

1. Klachtafhandeling middels bemiddeling richt zich met name op nagaan of in goed overleg de 

oorzaken van de klacht weggenomen kunnen worden en dit vervolgens ondersteunen dan wel op 

herstel van de zorgrelatie met de cliënt. 

2. De klachtafhandeling middels bemiddeling vindt in principe plaats door de regiodirecteur onder 

wie de beklaagde hiërarchisch valt. Betreft het een klacht tegen (een medewerker van) kliniek de 

fontein of tegen een begeleider, dan vindt bemiddeling plaats door de manager van de fontein 

respectievelijk de manager van betreffende woonvorm of AWB-team. Heeft klager bezwaar tegen 

het bemiddelen van de klacht door de regiodirecteur of manager, dan wordt de externe 

Klachtenfunctionaris gevraagd de klacht te bemiddelen.  

mailto:klachtenfunctionaris@eleos.nl
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3. De interne Klachtenfunctionaris van Eleos stelt de persoon tegen wie de klacht zich richt en diens 

leidinggevende op de hoogte van de ingediende klacht en van de wens van klager om de klacht te 

laten afhandelen langs de weg van bemiddeling.   

4. De interne Klachtenfunctionaris van Eleos brengt de raad van bestuur, de eerste geneeskundige en 

de betreffende regiodirecteur, onder wie de beklaagde hiërarchisch valt op de hoogte van de 

ingediende klacht en van de wens van klager om de klacht te laten afhandelen middels 

bemiddeling.   

5. De bemiddelaar is vrij om zijn activiteiten naar eigen inzicht te verrichten binnen  de volgende 

uitgangspunten: 

a. De afhandeling van de klacht door middel van bemiddeling is gericht op het bereiken van een 

oplossing waarmee klager en beklaagde / Eleos beide tevreden zijn. 

b. De bemiddelaar spreekt klager en beklaagde. Dit kan zowel een gesprek zijn met klager en 

beklaagde samen als met elk afzonderlijk. Van de bemiddelingsgesprekken worden verslagen 

gemaakt. 

c. Klager en beklaagde mogen zich laten bijstaan door een door henzelf aan te wijzen 

(vertrouwens)persoon (bijlage 3).  

d. Klager kan zich laten vertegenwoordigen door een door hemzelf aan te wijzen persoon. (bijl.4) 

6. Als voorzien wordt dat voor de afhandeling van de klacht meer tijd nodig is dan de wettelijke 

termijn van zes weken, dan verlengt de regiodirecteur dan wel de manager van de fontein per brief 

aan klager de termijn eenmalig met vier weken. Vindt de bemiddeling plaats door de externe 

Klachtenfunctionaris, dan attendeert deze de regiodirecteur tijdig op de benodigde verlenging. 

7. Uiterlijk binnen zes weken of - als gebruik is gemaakt van eenmalige verlenging - tien weken na 

indiening van de klacht, ontvangt klager een brief van de regiodirecteur dan wel de manager van 

de fontein met daarin de resultaten van de procedure van klachtafhandeling, welke beslissingen 

genomen zijn naar aanleiding van de klacht en op welke termijn maatregelen zullen zijn 

doorgevoerd.   

8. De brief kan ook bestaan uit een beschrijving van de stand van zaken met daarbij een nieuwe 

termijn waarbinnen de klacht volledig zal zijn afgerond. Voorwaarde hiervan is dat de klager 

hiermee ondubbelzinnig instemt.   

9. De eerste geneeskundige en de raad van bestuur ontvangen een kopie van deze brief. De 

regiodirecteur dan wel de manager van de fontein draagt er zorg voor dat de beklaagde een kopie 

ontvangt via diens leidinggevende. 

10. Indien de bemiddeling wordt gedaan door de externe Klachtenfunctionaris dan zorgt deze voor 

tijdige terugkoppeling aan de regiodirecteur dan wel de manager van de fontein met betrekking tot 

de uitkomst van het bemiddelingstraject, zodat de brief als bedoeld in artikel 3.7 tijdig verzonden 

wordt.  

Artikel 4 Behandeling door de klachtencommissie 

1. Behandeling van de klacht door de klachtencommissie richt zich met name op het onderzoeken 

van de aanleiding van de klacht en het doen van een objectiveerbare uitspraak over de gegrondheid 

van de klacht  

2. Betreft het een klacht die is ingediend op grond van 41 Wet BOPZ, dan zijn artikel 4.11 t/m 4.13  

niet van toepassing. De klachtencommissie komt in dat geval binnen twee weken na ontvangst van 

de klacht met een uitspraak op de klacht. Heeft de beslissing waartegen de klacht is ingediend 

geen gevolgen meer voor de cliënt, dan is deze termijn vier weken.  

3. De interne Klachtenfunctionaris stelt de persoon tegen wie de klacht zich richt en diens 

leidinggevende op de hoogte van de ingediende klacht en van de wens van klager om de klacht te 

laten behandelen door de klachtencommissie.   

4. De interne Klachtenfunctionaris brengt de eerste geneeskundige, de raad van bestuur en de 

betreffende regiodirecteur onder wie de beklaagde hiërarchisch valt schriftelijk op de hoogte van 

de ingediende klacht en van de wens van klager om de klacht te laten behandelen door de 

klachtencommissie.  Betreft het een klacht tegen (een medewerker van) de fontein, dan wordt in 

plaats van de regiodirecteur, de manager van de fontein op de hoogte gebracht. 

5. De interne Klachtenfunctionaris stelt de klachtencommissie op de hoogte van de klacht en vraagt 

deze de behandeling van de klacht op zich te nemen.  
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6. De klachtencommissie vraagt de persoon over wie de klacht gaat (beklaagde) een verweerschrift te 

schrijven in reactie op de klacht. Klager ontvangt een kopie van dit verweerschrift. 

7. Klager en beklaagde worden uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van de klacht. 

8. Klager en beklaagde mogen zich laten bijstaan door een door henzelf aan te wijzen 

(vertrouwens)persoon en kunnen bij de behandeling van de klacht verklaringen van getuigen of 

deskundigen inbrengen. 

9. Na het onderzoeken van de klacht komt de klachtencommissie tot een gemotiveerd oordeel over 

de klacht. Dit oordeel kan ongegrond of geheel of gedeeltelijk gegrond zijn. Het oordeel kan 

worden aangevuld met een advies over eventuele (verbeter)maatregelen. 

10. Klager, beklaagde, de regiodirecteur en de raad van bestuur ontvangen een afschrift van het 

oordeel. 

11. Uiterlijk binnen zes weken of - als gebruik is gemaakt van eenmalige verlenging - tien weken na 

indiening van de klacht, ontvangt klager een brief van de regiodirecteur dan wel de manager van 

de fontein met daarin de resultaten van de procedure van klachtafhandeling, welke beslissingen 

genomen zijn naar aanleiding van de klacht en op welke termijn maatregelen zullen zijn 

doorgevoerd. 

12. De brief kan ook bestaan uit een beschrijving van de stand van zaken met daarbij een nieuwe 

termijn waarbinnen de klacht volledig zal zijn afgerond. Voorwaarde hiervan is de klager hiermee 

ondubbelzinnig instemt.   

13. De eerste geneeskundige en de raad van bestuur ontvangen een kopie van deze brief. De 

regiodirecteur dan wel de manager van de fontein draagt er zorg voor dat de beklaagde een kopie 

ontvangt via diens leidinggevende. 

Artikel 5 Geschillencommissie  

1. Eleos is aangesloten bij: Geschillencommissie ggz bij de Stichting Geschillencommissies 

Consumentenzaken.  

2. Klagers die een klacht hebben ingediend over zorg die door hen wordt ontvangen op grond van de 

Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg kunnen hun klacht indienen bij de 

Geschillencommissie als naar hun mening de klacht onvoldoende is weggenomen door de 

afhandeling door Eleos. De klager kan de patiënten vertrouwenspersoon (PVP) hierbij om 

ondersteuning vragen.  
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3 Bijlagen 
 

3.1 Klachtformulier 

 

De hier vermelde gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.  
 

 

Naam : ........................................................................................................ 

Datum : ........................................................................................................ 

Adres : ........................................................................................................ 

Tel.nr. : ........................................................................................................ 

 

 

1. De klacht heeft betrekking op: 

 een medewerker, naam : ................................................................................. 

 de organisatie 

 

 

2. Kunt u een korte omschrijving van uw klacht geven? 
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3. Kunt u aangeven wat u van Eleos verwacht ter oplossing van uw klacht?  

 (Aankruisen wat wordt gewenst) 

 

 klachtopvang door beklaagde of diens leidinggevende (zie inleiding klachtregeling) 

 klachtbemiddeling door de regiodirectie (zie artikel 3) 

 klachtbemiddeling door de externe klachtfunctionaris 

 klachtbehandeling door de klachtencommissie (zie artikel 4) 

 anders, nl. .............................................................................................. 

 

4. Heeft uw klacht betrekking op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door een medewerker 

 van Eleos? 

 Nee > Ga door naar vraag 7  

 Ja > als u kiest voor bemiddeling, ga naar vraag 5; als u kiest voor klachtbehandeling, ga naar vraag 6 

 

5. U heeft gekozen voor klachtbemiddeling: geeft u er de voorkeur aan dat een persoon van gelijk 

geslacht de klacht bemiddelt? 

 Nee/maakt niet uit 

 Ja 

 

6. U heeft gekozen voor klachtbehandeling: geeft u er de voorkeur aan dat een persoon van gelijk 

geslacht deel uitmaakt van de commissie? 

 Nee/maakt niet uit 

 Ja 

 

7. Hierbij verklaar ik mij bekend met de inhoud van het klachtreglement van Eleos, zie voor het 

klachtreglement www.eleos.nl/Client en familie/Klachten. 

 Ja 

 Nee, ik wil het klachtreglement ontvangen  [ ] per mail, mailadres: …………….........  
Indien geen mailadres, dan ontvangt u het klachtreglement op het bovenvermelde postadres. 

 

 

Onderteken en verzendt het formulier 

 

 

 

Datum: ………………………   Handtekening: ………………………………………… 

 

 

Dit formulier in een gesloten enveloppe zenden aan:    
Eleos 

t.a.v. interne klachtenfunctionaris  

Printerweg 21 

3821 AP  Amersfoort 

 

 

Namens klachtencommissie / Eleos (doorstrepen wat niet van toepassing is)  gezien door: 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Functie: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Datum: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………. 

 

http://www.eleos.nl/Client
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3.2 Machtiging tot verkrijgen van gegevens over de behandeling/begeleiding 

 

 

 

Hierbij verklaar ik, 

 

 

Naam: ................................................................................................................. 

 

 

toestemming te verlenen aan Eleos tot het verstrekken van gegevens uit mijn dossier aan de: 

 

0 degene die de klacht bemiddelt. 

0 klachtencommissie (indien klachtbehandeling wordt gevraagd) 

 

teneinde een voldoende en zorgvuldig intern onderzoek te kunnen verrichten naar de omstandigheden en 

achtergronden van de door mij ingediende klacht. Onder dit onderzoek valt eveneens het spreken met 

medewerkers over de verstrekte dossiergegevens. Deze medewerkers zijn gehouden aan de 

privacybepalingen die in dit reglement zijn genoemd en aan de privacywetgeving in het algemeen. 

 

 

Datum: ................................................................................................................ 

 

 

Handtekening: ....................................................................................................... 

 

 

 

 

Dit formulier in een gesloten enveloppe zenden aan:  
Eleos 

t.a.v. interne klachtenfunctionaris 

Printerweg 21 

3821 AP  Amersfoort 

 

 

 

Namens Eleos gezien door: 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Functie: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Datum: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………. 
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3.3 Verklaring vertegenwoordiger / door klager of beklaagde aangewezen persoon voor het 

verlenen van bijstand* 

 
Hierbij verklaar ik mij bekend met de inhoud van het klachtreglement van Eleos, in het bijzonder de 

bepalingen omtrent de bescherming van de privacy, zoals geformuleerd in artikel 9 van dit reglement. 

Tevens verklaar ik mij aan de bepalingen van dit reglement te zullen houden. 

 

 

Datum: ................................................................................................................ 

 

 

 

Handtekening vertegenwoordiger/door klager of beklaagde aangewezen persoon voor het verlenen van  

bijstand* 

 

 

..................................................... 

 

 

 

Dit formulier in een gesloten enveloppe zenden aan:  
Eleos 

t.a.v. interne klachtenfunctionaris 

Printerweg 21 

3821 AP  Amersfoort 

 

 

 

 

 

Namens klachtencommissie / Eleos (doorstrepen wat niet van toepassing is)  gezien door: 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Functie: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Datum: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
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3.4 Machtiging tot vertegenwoordiger 

 

Hierbij verklaar ik, 

 

naam .................................................................................................................. 

 

mij bij de uitoefening van mijn rechten ten opzichte van Eleos te willen laten vertegenwoordigen door 

 

de heer/mevrouw ................................................................................................... 

 

adres .................................................................................................................. 

 

telefoonnummer ..................................................................................................... 

 

Ik zal wel/niet* ook zelf aanwezig zijn bij de mondelinge bemiddeling/behandeling*  van de klacht. 

 

 

Ik verleen deze machtiging: 

0 voor eenmalige vertegenwoordiging 

0 tot herroeping 

 

 

Datum: ................................................................................................................ 

 

 

Handtekening klager     Handtekening vertegenwoordiger 

 

............................................             ..................................................... 

 

 

Dit formulier in een gesloten enveloppe zenden aan:  
Eleos 

t.a.v. interne klachtenfunctionaris 

Postbus 2778 

3800 GJ  Amersfoort 

 

 

Namens klachtencommissie / Eleos (doorstrepen wat niet van toepassing is)  gezien door: 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Functie: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Datum: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 


