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Voorgenomen besluit Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen 

implementeren. 
Gevolgen Voor cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers 

is duidelijk waarover en op welke wijze 
naastbetrokkenen een klacht in kunnen dienen. 

Wijze waarop evt. negatieve gevolgen worden 
ondervangen 

N.v.t. 

Verantwoordelijk leidinggevende  RvB 
Gekozen aanpak (zie schema 4) Integraal toetsen 
Inspraak  Klachtencommissie, regio-, afdelings- en 

locatiemanagers 
Route  - Ambtelijk secretaris klachtencommissie 

maakt concept 
- Concept bespreken in LMO 
- Voor reactie naar managers en 

klachtencommissie 
- Reacties met definitief voorstel reglement 

bespreken in LMO 
- Advies OR en CR  
- Raad van Bestuur stelt vast 
- Implementeren 

Evaluatiedatum 2 jaar na start implementatie 
Evaluatieroute  
Nieuwe evaluatiedatum 4 jaarlijks 
Bijbehorende documenten Reglement klachtrecht Eleos  

Regeling Relatie Eleos en Naastbetrokkenen 
Dossierreglement Eleos 
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Inleiding 
Eleos hecht grote waarde aan een goede opvang, bemiddeling bij en behandeling van klachten van 
naastbetrokkenen van cliënten aan wie de instelling zorg verleent of verleend heeft. Met 
‘naastbetrokkenen’ wordt bedoeld iedereen die een directe relatie met de cliënt heeft. Dat kunnen  
ouders, echtgenoten of familieleden zijn, maar ook een goede vriend of vriendin, pastor of iemand die 
zich om een andere reden bij de cliënt betrokken voelt. 
 
Aanleiding om te komen tot een klachtenregeling voor naastbetrokkenen was de toenemende aandacht 
voor de positie van naastbetrokkenen in de zorg voor cliënten, zoals beschreven in de Regeling Relatie 
Eleos en Naastbetrokkenen. Het doel van de Regeling Relatie Eleos en Naastbetrokkenen is het geven 
van richtlijnen voor de omgang en communicatie met naastbetrokkenen door Eleos. De regeling 
beschrijft het beleid voor omgang en communicatie in het hele proces van intake tot ontslag en nazorg.  
 
Desondanks komt het voor dat er in het contact met naastbetrokkenen dingen mis gaan. 
Naastbetrokkenen kunnen klachten hebben over het betrokken worden bij en/of het geïnformeerd 
worden over de behandeling van het in zorg zijnde familielid en/of over de bejegening door 
medewerkers van de instelling jegens hen zelf. Bijvoorbeeld conform de Regeling Relatie Eleos en 
Naastbetrokkenen zoals die binnen Eleos gehanteerd wordt.  
 
Ingevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (KCZ) kan de cliënt zelf klagen. Ook is het 
mogelijk dat namens hem of haar de familie een klacht indient Hetzelfde geldt in het kader van de Wet 
Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Deze klachtenregeling laat die 
mogelijkheden onverlet. Verwezen wordt naar het Reglement klachtrecht Eleos, waarin die 
mogelijkheden zijn opgenomen. In deze gevallen is de instemming van de patiënt met het indienen van 
de klacht vereist. 
 
Opbouw van dit reglement 
Dit reglement bestaat uit een inleiding, en de delen A, B en C. Deel A is een algemeen deel. Daarin wordt 
ingegaan op de betekenis van begrippen die in dit reglement regelmatig terugkeren, zoals de doelstelling, 
de ethiek, de indiening en ontvankelijkheid van klachten, de privacy en enkele overige bepalingen.  
Bij het indienen van een klacht kan men uit twee verschillende trajecten kiezen, die respectievelijk in 
deel B en C worden beschreven. Deel B (artikelen 17 t/m 22) gaat over de mogelijkheid om binnen de 
instelling klachtopvang en klachtbemiddeling te vragen. Voor klachtopvang kan men terecht bij de 
medewerker op wie de klacht betrekking heeft, of bij diens leidinggevende. In beginsel is het wenselijk 
dat een klager zijn ongenoegen - liefst zo spoedig mogelijk - rechtstreeks bespreekt met de medewerker 
op wie de klacht betrekking heeft. 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 relatie. 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 de Raad van Bestuur, 
dan wel de klachtencommissie te benaderen.  
Behalve klachtopvang bestaat binnen deel B de mogelijkheid tot klachtbemiddeling. Daarvoor wendt 
men zich tot de Raad van Bestuur.  
Het andere traject, dat beschreven is in deel C (de artikelen 23 t/m 33) betreft de behandeling van 
klachten door de onafhankelijke klachtencommissie. Nadrukkelijk wordt hier gesteld dat een klager vrij 
is zelf te kiezen voor klachtopvang, -bemiddeling of –behandeling. Nadat in eerste instantie is gekozen 
voor klachtopvang of –bemiddeling kan desgewenst later alsnog worden gekozen voor 
klachtbehandeling door de klachtencommissie. Bijlage 1 zet de belangrijkste stappen van dit 
klachtreglement in een schema, om bij alle details van dit reglement het overzicht niet te verliezen. 
 
Beroep op externe instanties en de Cliëntenraad van Eleos 
Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of niet intern een klacht wilt indienen, 
dan zijn er nog enkele externe instanties waar u als klager naar toe kunt.  
Voor klachtopvang en advies kan men terecht bij het Regionaal Patiënten/Consumenten Platform 
(RP/CP).  
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Klachten kunnen worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze onderzoekt in beginsel 
geen individuele klachten. Dat gebeurt pas als er een vermoeden bestaat van een structureel 
kwaliteitstekort. Iets dergelijks geldt voor de Cliëntenraad van Eleos. Ook die behandelt geen klachten 
van individuele aard, maar uitsluitend bezwaren tegen de algemene gang van zaken.  
Met klachten die betrekking hebben op vorderingen in geval van schade kan men zich ook wenden tot de 
civiele rechter. Strafbare feiten kunnen worden aangegeven bij de politie. Tenslotte kan de kantonrechter 
worden ingeschakeld indien de instelling de wet c.q. het reglement  niet naleeft.  
 
Verdere informatie en uitleg 
Er is naar gestreefd om dit document in heldere taal te schrijven. Dat neemt niet weg, dat we beseffen dat 
dit reglement geen eenvoudig stuk is. Indien u behoefte hebt aan toelichting, verdere vragen hebt over de 
inhoud van dit reglement, of adressen van instanties, kunt u terecht bij het ambtelijk secretariaat van de 
klachtencommissie. Dit is gevestigd in het hoofdkantoor te Nieuwegein, tel. nr. 030-6008540. Email: 
klachten@eleos.nl. 
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A. Algemeen deel 
 
Artikel 1. Definities 
1.1 De klacht: een in algemene zin naar voren gebracht bezwaar tegen gedragingen van 

medewerkers, of van Eleos zelf. Een gedraging kan zijn een handelen maar ook een nalaten en 
het nemen van besluiten met gevolg voor de klager zelf.  

1.2 De cliënt/patiënt: een natuurlijk persoon aan wie de zorgaanbieder zorg verleent of heeft 
verleend. In dit reglement is gekozen voor het begrip cliënt. 

1.3 De klager: de persoon die op grond van zijn of haar relatie met de cliënt contacten onderhoudt 
of onderhield met Eleos en een klacht indient.  

1.4 Nabestaande: een persoon (niet noodzakelijk: een familielid) die met de overleden cliënt een 
aantoonbare relatie had. 

1.5 Naastbetrokkene: iedereen die een directe relatie met de cliënt heeft. Dat kunnen  ouders, 
echtgenoten of familieleden zijn, maar ook een goede vriend of vriendin, pastor of iemand die 
zich om een andere reden bij de cliënt betrokken voelt. 

1.6 De beklaagde: degene tegen wie de klacht zich richt. Dat kan een medewerker zijn, de 
zorgaanbieder, de Raad van Bestuur, maar ook een uitzendkracht of vrijwilliger. 

1.7 Klachtopvang: de eerste opvang, advisering of verwijzing van een klacht, zonder dat dit direct 
leidt tot bemiddeling of een formele behandeling van de klacht door de klachtencommissie. 

1.8 Klachtbemiddeling: bemiddeling van de klacht, zonder dat dit direct leidt tot een formele 
behandeling van de klacht door de klachtencommissie. 

1.9 Klachtbehandeling: onderzoek en behandeling door de klachtencommissie, gevolgd door een 
niet juridisch afdwingbare uitspraak van de commissie. 

1.10 De commissie: de door de Raad van Bestuur van Eleos ingestelde onafhankelijke 
klachtencommissie die de klacht behandelt en onderzoekt en een niet juridisch afdwingbare 
uitspraak doet. 

1.11 De zorgaanbieder: de instantie die zorg verleent, dan wel heeft verleend, in dit reglement 
Eleos, stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg, statutair gevestigd te Amersfoort. 
De zorgaanbieder wordt in het kader van dit reglement vertegenwoordigd door de Raad van 
Bestuur van Eleos. 

1.12 De cliëntenraad: het onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de cliënten van Eleos 
vertegenwoordigt. 

1.13 De inspecteur: de regionaal inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
 

Artikel 2. Doelstelling 
Deze klachtenregeling is bedoeld voor de behandeling van klachten van naastbetrokken. Van belang is 
wel dat de klacht, zoals bepaald in artikel 1.1, betrekking heeft op iets dat gevolgen heeft voor de 
naastbetrokkene zelf. De klacht betreft dus niet (de behandeling van) een cliënt. 
 
Deze regeling heeft verder ten doel: 
2.1 op verantwoorde wijze recht doen aan naastbetrokkenen van cliënten; 
2.2 het bevorderen van onderling vertrouwen tussen klager en aangeklaagde, het verminderen van 

machtsongelijkheid en het bijdragen aan zo gelijkwaardig mogelijke verhoudingen in de 
instelling; 

2.3 het op grond van klachten signaleren van (structurele) tekortkomingen de de zorg- en/of 
dienstverlening teneinde de kwaliteit van de zorg- en/of dienstverlening te verbeteren. 

 
Artikel 3. Ethiek 
3.1 Van alle medewerkers van Eleos mag verwacht worden dat zij, indien zij op welke wijze dan 

ook betrokken raken bij de opvang, bemiddeling of behandeling van een klacht, zich gedragen 
conform de gereformeerde grondslag en het professionele karakter van de instelling. Dat wil 
onder meer zeggen dat men zich eerlijk en toetsbaar zal opstellen, het belang van goede 
cliëntenzorg voorop stelt, de naastbetrokkene serieus neemt en als gelijkwaardig tegemoet 
treedt. 
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Artikel 4. Indienen van de klacht in geval van klachtbemiddeling of klachtbehandeling1 
4.1 Klachten kunnen worden ingediend door de naastbetrokkene van een in behandeling zijnde 

cliënt. 
4.2 Een klager dient de klacht in onder vermelding van zijn naam en de naam van cliënt waarvan hij 

naastbetrokkene is en onder vermelding van de reden van de klacht. De indiening gebeurt 
schriftelijk. De klacht wordt ondertekend. 

4.3 Voor het indienen van een klacht kan gebruik worden gemaakt van het klachtformulier, dat als 
bijlage bij dit reglement is gevoegd. 

4.4 Bij het indienen van de klacht wordt aangegeven of men kiest voor klachtbemiddeling door of 
namens de Raad van Bestuur, of voor klachtbehandeling door de commissie. 

4.5 Klachten voor bemiddeling of behandeling worden ingediend bij het secretariaat van de 
klachtencommissie.  

 
Artikel 5. Klachten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door een hulpverlener 
5.1 Indien de klacht betrekking heeft op (seksueel) overschrijdend gedrag door een hulpverlener, 

wordt de klager in de gelegenheid gesteld om zowel bij klachtbemiddeling als bij 
klachtbehandeling beroep te doen op de inzet van een persoon van gelijk geslacht. Dit kan op het 
klachtenformulier worden aangegeven. 

5.2 In geval van klachtbemiddeling draagt de Raad van Bestuur er in overleg met de klager zorg voor 
dat de bemiddeling desgewenst door een persoon van gelijk geslacht wordt uitgevoerd. 

5.3 In geval van klachtbehandeling, draagt de klachtencommissie er desgewenst zorg voor dat er 
tenminste één persoon van gelijk geslacht deel uit maakt van de commissie. Deze zal zoveel 
mogelijk woordvoerder zijn namens de commissie. 

 
Artikel 6. Ontvangst van de klacht 
6.1 De bemiddelaar (als klachtbemiddeling wordt gevraagd) of de klachtencommissie (als om 

behandeling van de klacht wordt gevraagd) bevestigt de ontvangst van de klacht binnen vijf 
werkdagen en stelt de klager op de hoogte van de verdere procedure. 

6.2 De bemiddelaar (als klachtbemiddeling wordt gevraagd) of de klachtencommissie (als om 
behandeling van de klacht wordt gevraagd) stelt de beklaagde, diens leidinggevende en de 
zorgaanbieder binnen vijf werkdagen schriftelijk op de hoogte van de inhoud van de klacht en 
het voornemen tot bemiddeling of behandeling. Tevens draagt hij er zorg voor dat beiden vooraf 
mondeling worden geïnformeerd over het feit dat dit bericht er aan komt. In geval van ziekte 
wordt naar bevind van zaken gehandeld.  

 
Artikel 7. Mogelijkheid tot onderzoek n.a.v. ingetrokken of niet ontvankelijke klachten 
7.1 In geval van klachten die niet ontvankelijk zijn, of die worden ingetrokken, terwijl er een 

vermoeden bestaat dat er sprake is van een calamiteit, tuchtwaardig handelen en (seksueel) 
grensoverschrijdend handelen door een medewerker kan de Raad van Bestuur besluiten om buiten 
het kader van dit reglement nader onderzoek te (laten) instellen. In dergelijke gevallen gelden de 
volgende bepalingen: 
a. de regels m.b.t. het beroepsgeheim worden in acht genomen; 
b. algemene principes van zorgvuldig handelen worden door de werkgever gevolgd (toepassen 

van hoor en wederhoor, objectiviteit, betrokkenen tijdig inzage geven in alle relevante 
informatie waaronder over de aanpak die bij het onderzoek wordt gevolgd, toetsing van het 
handelen aan de objectieve in- en externe regelgeving, bescherming van de privacy van 
betrokkene voor zover dat niet strijdig is met andere belangen en in het algemeen de normen 
voor goed werkgeverschap); 

c. de medewerker wiens handelen wordt onderzocht gedraagt zich conform de gereformeerde 
grondslag en het professionele karakter van de instelling. Dat wil onder meer zeggen dat hij 
zich eerlijk en toetsbaar opstelt en het belang van de goede cliëntenzorg voorop stelt. 

                                                           
1 Als een klager er voor kiest de klacht rechtstreeks te bespreken met de medewerker, of diens leidinggevende 
zijn de bepalingen uit dit artikel niet voorgeschreven.  
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d. medewerkers zijn binnen de hiervoor genoemde kaders verplicht medewerking te verlenen 
aan het onderzoek. 

 
Artikel 8. Ontvankelijkheid van de klacht 
8.1 Een klacht wordt niet verder bemiddeld, dan wel behandeld, als zij wordt ingetrokken, of indien 

zij naar genoegen van de klager is weggenomen. 
8.2 Een klacht is niet ontvankelijk als: 

a. de klacht geen betrekking heeft op een bezwaar als bedoeld in artikel 1 lid 1 
b. een identieke klacht nog wordt bemiddeld, dan wel behandeld. 
c. de klacht al is behandeld of in behandeling is en zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan; 
d. de klacht anoniem wordt ingediend. 
e. de gedragingen zodanig lang geleden hebben plaatsgevonden dat een onderzoek naar de 

toedracht van de klacht en een uitspraak over de gegrondheid daarvan niet meer mogelijk 
zijn. Als vervaltermijn geldt een periode van twee jaar sinds de datum van beëindiging van 
de zorg. De klachtencommissie is bevoegd een na de vervaltermijn ingediende klacht alsnog 
te behandelen en motiveert het besluit hiertoe. 

8.3 Over de ontvankelijkheid van de klacht beslist de bemiddelaar (als om klachtbemiddeling wordt 
gevraagd) of de commissie (als om klachtbehandeling wordt gevraagd). 

  
Artikel 9. Geheimhouding en privacy 
9.1 Allen die bij de opvang, bemiddeling of behandeling van een klacht betrokken zijn, zijn tot 

geheimhouding verplicht van wat hun uit hoofde van die behandeling bekend is geworden en 
waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden.  

9.2 De geheimhoudingsplicht van leden van de commissie duurt ook voort na beëindiging van het 
lidmaatschap van de commissie. 

9.3 De geheimhoudingsplicht van de ambtelijk secretaris duurt ook voort na beëindiging van het 
uitoefenen van deze functie. 

9.4 De geheimhoudingsplicht van vertegenwoordigers alsmede van personen die door klager en/of 
beklaagde zijn aangewezen voor het verlenen van bijstand duurt voort na hun bemoeienis met de 
klacht. 

9.5 De privacy van de klager en de beklaagde worden zoveel mogelijk gewaarborgd. De maatregelen 
hiertoe zijn (voor zover niet vastgelegd in dit klachtreglement) conform het gestelde in de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. 

9.6 De geheimhouding wordt alleen opgeheven als een wettelijke verplichting daartoe bestaat of als 
iemand ernstige schade kan oplopen door (dreigend) gevaar dat niet op een andere manier is af te 
wenden. Dit speelt bijvoorbeeld als de bemiddelaar of de commissie door de ene partij 
vertrouwelijk wordt geïnformeerd over zijn voornemen om geweld tegen de andere partij te 
gebruiken of als voor de hulpverlener sprake is van een botsing van plichten als weergegeven in 
het dossierreglement van Eleos. 

 
Artikel 10. Dossierinzage 
10.1 Degene die de klacht opvangt, bemiddelt of de commissie bij klachtbehandeling oordeelt of het 

voor de behandeling van de klacht of een onderdeel daarvan nodig is inzage te hebben in (een deel 
van) het dossier van de cliënt.2 

10.2 Als dossierinzage nodig is, dan deelt degene die belast is met de opvang, bemiddeling of 
behandeling dit aan klager mee. Daarbij verzoekt hij klager ermee in te stemmen dat de 
schriftelijke stukken betreffende de klacht eveneens ter kennis van de cliënt gebracht worden. 

10.3 Slechts na de in het vorige lid bedoelde toestemming van klager ontvangen te hebben, verzoekt 
degene die belast is met de opvang, bemiddeling of behandeling de cliënt toestemming te geven 
voor inzage in (een deel van) het dossier. Daarbij wijst hij de cliënt er op dat het geven van deze 
toestemming inhoudt dat degene die belast is met de opvang, bemiddeling of behandeling 
gerechtigd is de benodigde gegevens te gebruiken bij de beoordeling van de klacht en dat deze als 
gevolg daarvan ter kennis van klager kunnen worden gebracht. De toestemming van cliënt kan 

                                                           
2 Voor klachten de behandeling van de cliënt betreffende, wordt verwezen naar het reglement klachtrecht Eleos  
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worden verleend middels een machtiging tot het verkrijgen van gegevens over de behandeling, 
welke bij dit reglement is gevoegd. 

10.4 Wanneer het op grond van het voorgaande lid niet mogelijk is (een deel van)  het dossier in te zien, 
dan kan degene die belast is met de opvang, bemiddeling of behandeling besluiten de klacht of het 
betreffende onderdeel daar van niet of niet verder te behandelen. In dit geval stuurt degene die 
belast is met de opvang, bemiddeling of behandeling de klacht door naar de raad van bestuur met 
het verzoek intern onderzoek te doen naar aanleiding van de klacht. De klager ontvangt hiervan 
schriftelijk bericht. De uitkomst van het interne onderzoek, inclusief eventuele maatregelen die de 
raad van bestuur heeft genomen, dan wel voornemens is te nemen, deelt de raad van bestuur mee 
aan klager, beklaagde en degene die belast was met de opvang, bemiddeling of behandeling. 

 
Artikel 11. Klachtregistratie en het patiëntendossier 
11.1 De tot personen herleidbare gegevens worden door degene die de klacht opvangt of bij 

klachtbemiddeling en klachtbehandeling door de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie 
vastgelegd en opgeborgen in een voor derden ontoegankelijk klachtendossier.  

11.2 De gegevens uit de eigen klachtdossiers worden binnen twee jaar vernietigd. 
11.3 De niet tot personen herleidbare gegevens worden opgenomen op een daarvoor ontwikkeld 

formulier (bijlage 2) en bewaard in een database voor jaarlijkse verwerking. 
11.4 De registratie geschiedt zodanig dat de privacy van klager, beklaagde en eventuele andere 

betrokkenen is gewaarborgd. Hierbij wordt het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
in acht genomen. 

11.5 Voor klachtopvang zorgt de afdelings-, c.q. locatiemanager voor de jaarlijkse verwerking. 
11.6 Voor klachtbemiddeling en klachtbehandeling zorgt de ambtelijk secretaris van de 

klachtencommissie voor jaarlijkse verwerking in de vorm van het klachtenjaarverslag cliënten en 
naastbetrokkenen. 

11.7 Bewaring van klachtendossiers vindt gescheiden van het op de zorg voor de cliënt betrekking 
hebbende dossier plaats.  

11.8 De klachtregistratieformulieren en de klachtdossiers worden gedurende tien jaar bewaard en na 
afloop van deze periode vernietigd. 

11.9 Onverlet de verantwoordelijkheid van de behandeling wordt in het cliëntdossier geen informatie 
uit de klachtbehandeling opgenomen. Als uit een klacht afspraken voor de toekomst voortvloeien 
de behandeling  van de cliënt betreffende, dan moeten deze afspraken wel in het dossier staan. 

 
Artikel 12. Kosten van de procedure 
12.1 Voor de procedure van behandeling van een klacht door de klachtencommissie worden aan klager 

en beklaagde geen kosten in rekening gebracht. 
12.2 De kosten voor het inroepen van een getuige of deskundige, alsmede overige kosten komen voor 

rekening van de betrokken partij(en) zelf. Bij uitzondering en alleen ingeval deze een 
onoverkomelijk bezwaar vormen voor het indienen van de klacht of voor voortzetting van de 
behandeling, kan de klager een restitutie ontvangen van de door hem gemaakte of te maken 
kosten. Hiertoe dient de klager een gemotiveerd verzoek in. Bij opvang wordt het verzoek gericht 
aan de beklaagde of diens leidinggevende, die het met advies voorlegt aan de zorgaanbieder. Bij 
bemiddeling wordt het verzoek ingediend bij de zorgaanbieder. Bij klachtbehandeling richt de 
klager het verzoek aan de klachtencommissie. De voorzitter van de commissie legt dit vervolgens 
met een advies voor aan de zorgaanbieder. 

 
Artikel 13. Evaluatie en wijziging 
13.1 Een evaluatie van dit reglement door de zorgaanbieder zal plaatsvinden twee jaar na 

inwerkingtreding van het reglement en vervolgens om de drie jaar. De zorgaanbieder hoort in het 
kader van de evaluatie in elk geval de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de 
klachtencommissie. 

13.2 Dit reglement kan door de zorgaanbieder worden gewijzigd of ten gunste van een nieuw reglement 
worden ingetrokken, op voorstel van belanghebbenden en gehoord hebbende de 
klachtencommissie. 
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13.3 Voor intrekking of wijziging is advisering vereist van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. In 
het eerste geval is sprake van een verzwaard advies. 

 
Artikel 14. Onvoorziene gevallen 
14.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de zorgaanbieder, hierin 

vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, gehoord hebbende de klachtencommissie. 
 
Artikel 15. Bekendmaking  
15.1 Dit reglement wordt binnen tien werkdagen nadat het is vastgesteld, openbaar gemaakt op een 

wijze die in de instelling gebruikelijk is onder vermelding van het adres waar een klacht moet 
worden ingediend. 

15.2 De belangrijkste punten van dit reglement worden samengevat in een informatieblad klachtrecht 
dat aan klager en aangeklaagde kan worden uitgereikt. 

15.3 In de cliënteninformatiebrochures wordt het bestaan van het reglement gemeld. 
 
Artikel 16. Inwerkingtreding 
16.1 Dit reglement is door de Raad van Bestuur vastgesteld op   .  
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B. Klachtopvang en -bemiddeling 
 
Artikel 17. Klachtopvang 
17.1 Doelstellingen van klachtopvang zijn in het bijzonder: 

a. bieden van een laagdrempelig adres om klachten bekend te maken; 
b. verhelderen van de klacht en de wensen van klager; 
c. de oorzaken van de klacht wegnemen; 
d. herstel van de vertrouwensrelatie met naastbetrokkene van de cliënt; 
e. advies geven over andere mogelijkheden indien opvang niet het meest aangewezen middel 

blijkt om de klacht weg te nemen, dan wel als de opvang niet het gewenste resultaat heeft. 
17.2 Klager wendt zich met zijn klacht rechtstreeks tot de beklaagde, dan wel tot diens direct 

leidinggevende. 
17.3 De beklaagde, dan wel diens direct leidinggevende wijst op de klachtprocedure van Eleos en geeft 

waar nodig uitleg. 
17.4 Indien de klacht rechtstreeks wordt gemeld aan de beklaagde, meldt deze de klacht bij zijn directe 

leidinggevende, na overleg met de klager. 
17.5 In overleg met klager wordt afgesproken wie verantwoordelijk is voor de klachtopvang, te weten 

de beklaagde, of diens leidinggevende. Hierbij is de wens van klager bepalend. 
17.6 Indien de beklaagde de klachtopvang voor zijn rekening neemt, houdt hij de directe 

leidinggevende op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
17.7 Door het eventueel wegnemen van misverstanden, toelichten van onduidelijkheden of het 

erkennen  van fouten en het aanbieden van excuses, wordt getracht het gerezen ongenoegen zo 
spoedig mogelijk weg te nemen, klager zo nodig en zo mogelijk genoegdoening te geven en de 
vertrouwensrelatie te herstellen. 

17.8 Indien degene die belast is met de klachtopvang de klacht onvoldoende kan wegnemen, deelt hij 
dit gemotiveerd aan klager mee en wijst klager op de mogelijkheden van klachtbemiddeling of 
klachtbehandeling. 

17.9 Degene die de klachtopvang heeft uitgevoerd registreert zijn werkzaamheden, de resultaten 
daarvan en zijn bevindingen. Zie hiervoor artikel 11 Klachtregistratie en het patiëntendossier. 

17.10 Een klager heeft te allen tijde het recht om over te gaan tot het indienen van een verzoek om 
klachtbemiddeling of klachtbehandeling. Indien klager dit wenst, ondersteunt de betrokken 
medewerker hem daarbij. Als klager overgaat tot een andere vorm van klachtbehandeling eindigt 
daarmee de klachtopvang. 

 
Artikel 18. Bevoegdheden van degene die verantwoordelijk is voor de klachtopvang 
18.1 Degene die belast is met de klachtopvang wint informatie in bij de betrokken medewerkers. 
18.2 Zie voor eventuele dossierinzage artikel 10 van dit reglement. 
18.3 Naar aanleiding van klachten kan degene die belast is met de klachtopvang gevraagd en 

ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur van Eleos, over mogelijkheden tot 
verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. 

 
Artikel 19. Gevolgen van het advies 
19.1 Indien gebruik wordt gemaakt van het bepaalde in het voorgaande artikel, dan deelt de Raad van 

Bestuur van de instelling aan de klager en degene die verantwoordelijk was voor de klachtopvang 
binnen een maand na ontvangst van het advies schriftelijk mee of zij naar aanleiding van dat 
advies maatregelen zal nemen en zo ja welke. 

19.2 In geval van calamiteiten, tuchtwaardig handelen en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door 
een medewerker meldt de Raad van Bestuur aan de Inspectie voor de gezondheidszorg. Als er 
sprake is van een ernstig vermoeden daarop kan dit gemeld worden aan het openbaar ministerie. 
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Artikel 20. Klachtbemiddeling 
20.1 Doelstellingen van klachtbemiddeling zijn in het bijzonder: 

a. verhelderen van de klacht en de wensen van klager; 
b. nagaan of in goed overleg de oorzaken van de klacht weggenomen kunnen worden en dit 

vervolgens ondersteunen. 
c. herstel van de vertrouwensrelatie met de naastbetrokkene van de cliënt. 
d. afspreken en verhelderen hoe de verdere procedure is bij een blijvend geschil. 

20.2 Als een klager kiest voor klachtbemiddeling wendt hij zich met zijn klacht tot de Raad van 
Bestuur. 

20.3 De Raad van Bestuur overlegt met klager wie het beste de bemiddeling kan uitvoeren. De Raad 
van Bestuur streeft ernaar in overleg met klager de bemiddeling waar mogelijk en wenselijk te 
delegeren. In geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan de klager kiezen voor 
bemiddeling door een persoon van gelijk geslacht. In dat geval draagt de Raad van Bestuur er zorg 
voor dat deze wens wordt gehonoreerd. De keuze voor de bemiddelaar behoeft de instemming van 
de klager.  

20.4 De bemiddelaar wijst klager op de klachtprocedure van Eleos en geeft waar nodig uitleg. 
20.5 Indien de klager de klacht niet op schrift heeft gesteld, kan de bemiddelaar hem vragen dit alsnog 

te doen. 
20.6 De bemiddelaar stelt degene tegen wie de klacht gericht is op de hoogte van de klacht en het 

voornemen tot bemiddeling. 
20.7 Voordat de bemiddelaar daadwerkelijk tot bemiddeling over gaat, dienen klager en beklaagde 

akkoord te gaan met de afspraak te bemiddelen volgens de bepalingen van dit reglement. 
20.8 De bemiddelaar is vrij om zijn activiteiten naar eigen inzicht te verrichten. Daarbij dient hij de 

volgende uitgangspunten in acht te nemen: 
a. de bemiddeling is gericht op de hiervoor genoemde doelstelling; 
b. de bemiddelaar spreekt beide partijen. De bemiddelaar zorgt voor verslaglegging van deze 

bemiddelingsgesprekken. Indien de bemiddelaar partijen niet in elkaars tegenwoordigheid 
spreekt, dan stelt hij hen op de hoogte van hetgeen door de ander is gezegd. 

c. beide partijen mogen zich laten bijstaan door een door henzelf aan te wijzen persoon. 
d. de bemiddelaar neemt de privacy van beide partijen in acht. 
e. voor het raadplegen van derden door de bemiddelaar is de toestemming van beide partijen 

nodig. 
20.9 Aan de instelling verbonden medewerkers die door de bemiddelaar worden aangesproken, worden 

geacht medewerking te verlenen, zo nodig op gezag van de zorgaanbieder. 
20.10 Indien de bemiddelaar bemiddeling niet mogelijk acht, deelt hij dit gemotiveerd aan klager en 

beklaagde mee en wijst klager op de mogelijkheid van klachtbehandeling door de 
klachtencommissie. 

20.11 De bemiddelaar registreert zijn werkzaamheden en de resultaten daarvan op het 
registratieformulier, dat bij dit reglement is gevoegd. De geanonimiseerde gegevens worden 
doorgezonden naar de commissie en de Raad van Bestuur  

20.12 Een klager heeft op elk moment het recht om over te gaan tot het indienen van een verzoek om 
klachtbehandeling. In dat geval eindigt de klachtbemiddeling. 

 
Artikel 21. Bevoegdheden bemiddelaar 
21.1 De bemiddelaar wint informatie in bij de betrokken medewerker. Deze is verplicht de 

 noodzakelijke informatie te verstrekken, voor zover dit niet valt onder het beroepsgeheim. 
21.2 De bemiddelaar beoordeelt of inzage in het dossier van de cliënt nodig is. Zie voor de werkwijze 

betreffende dossierinzage artikel 10 van dit reglement. 
21.3 De bemiddelaar kan advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur over mogelijkheden tot 

verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. 
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Artikel 22. Gevolgen van het advies 
22.1 Indien gebruik wordt gemaakt van het bepaalde in het voorgaande artikel, dan deelt de Raad van 

Bestuur van de instelling aan de klager en degene die verantwoordelijk was voor de klachtopvang 
binnen een maand na ontvangst van het advies schriftelijk mee of zij naar aanleiding van dat 
advies maatregelen zal nemen en zo ja welke  

22.2 In geval van calamiteiten, tuchtwaardig handelen en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door 
een medewerker meldt de Raad van Bestuur aan de Inspectie voor de gezondheidszorg. Bij een 
eventuele melding wordt eerst met klager afgestemd over de eventuele beschikbaarstelling van tot 
de persoon herleidbare gegevens. 

22.3 Indien er sterke aanwijzingen zijn voor een strafbaar feit, doet de Raad van Bestuur aangifte. De 
Raad van Bestuur geeft zich daarbij rekenschap van het feit dat een aangifte diep ingrijpt in het 
leven van de betrokkenen en diens naaste omgeving. Alvorens tot aangifte te besluiten, overweegt 
de Raad van Bestuur of er voldoende objectieve redenen zijn om dat te doen. Daarbij gaat de 
Raad van Bestuur niet af op uitsluitend mondelinge beweringen. In dat geval of bij blijvende 
twijfel, wijst de Raad van Bestuur betrokkenen op de mogelijkheid zelf aangifte te doen. 
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C.  Klachtbehandeling 
 
Artikel 23. Doelstelling 
Doelstellingen van klachtbehandeling zijn in het bijzonder: 
23.1 onderzoeken van de aanleiding tot de klacht. 
23.2 doen van een objectiveerbare uitspraak over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van deze 

klacht (naar beide partijen). 
23.3 aan de uitspraak eventueel aanbevelingen aan de Raad van Bestuur verbinden, met het oog op 

verbetering in de kwaliteit van de zorg. 
 
Artikel 24. Samenstelling, benoeming en ontslag van leden van de klachtencommissie 
24.1 De commissie bestaat uit vijf leden en hun plaatsvervangers, waarvan tenminste één lid van het 

vrouwelijke c.q. mannelijke geslacht en tenminste twee leden vaste leden zijn.; één van de vaste 
leden en zijn plaatsvervanger is jurist. 

24.2 Aan de behandeling van een klacht wordt behalve door de twee vaste leden of  hun 
plaatsvervangers deelgenomen door een derde lid. Dit lid beschikt over deskundigheid op het 
terrein waarop de klacht betrekking heeft. 

24.3 In geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de klager dat wenst is het derde lid van 
gelijk geslacht als het geslacht van klager. 

24.4 Als materiedeskundige leden zijn beschikbaar: 
a. een psychiater en een plaatsvervangend psychiater; 
b. iemand met kennis en ervaring inzake het behandelen c.q. begeleiden van kinderen/jeugdigen; 
c. en hun ouders en een plaatsvervanger met gelijke kwalificaties; 
d. iemand met kennis en ervaring inzake langdurige woonbegeleiding en een plaatsvervanger met  

 gelijke kwalificaties. 
24.5 Alle commissieleden en hun plaatsvervangers dienen begrip en respect te hebben voor de 

gereformeerde identiteit. 
24.6 Bestuursleden, medewerkers of cliënten van Eleos, of zij die anderszins voor of bij deze instelling 

werkzaam zijn, kunnen geen lid van de commissie zijn. 
24.7 De leden en hun plaatsvervangers worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van 

Bestuur. De voorzitter wordt benoemd in functie. 
24.8 De leden worden benoemd op persoonlijke titel. Zij nemen zonder last of ruggespraak van hun 

organisatie deel aan de besluitvorming binnen de klachtencommissie. 
24.9 De cliëntenraad wordt tijdig om advies gevraagd inzake het voornemen tot de in lid 8 genoemde 

benoemingen. 
24.10 De commissie kiest uit haar midden een secretaris en diens plaatsvervanger. 
24.11 De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn 

éénmaal opnieuw te benoemen. Voor de eerste maal kan hiervan worden afgeweken, teneinde 
voldoende continuïteit in de bezetting te handhaven.  

24.12 De commissie stelt een rooster van aftreden op, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen 
die de continuïteit van het commissiewerk vraagt. Voor de leden geldt een maximum leeftijd van 
70 jaar, met dien verstande dat een lid de periode waarin hij/zij 70 jaar wordt uit kan dienen. Voor 
een lid met vakdiscipline geldt de voorwaarde dat er contact is met het werkveld. Als men stopt 
met actieve uitoefening van het beroep, treedt men aan het einde van de zittingstermijn af. 

24.13 Indien klager, beklaagde en/of een lid van de commissie van mening is dat een lid partijdig is, kan 
hij dit met redenen omkleed kenbaar maken. Het is aan de commissie om te bepalen of dit lid 
deelneemt aan de behandeling van de klacht. 

24.14 Een beklaagde kan geen deel nemen aan de behandeling van een klacht. 
24.15 De Raad van Bestuur kan een lid van de klachtencommissie ontslaan uit zijn functie. Gronden 

voor ontslag zijn: 
a. eigen verzoek van het lid; 
b. verwaarlozing van taak; 
c. andere dringende redenen, genoemd in artikel 7:678 BW, op grond waarvan handhaving als lid 

of plaatsvervangend lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 
24.16 De zorgaanbieder voorziet zo spoedig mogelijk in de opvolging van het ontslagen lid. 
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Artikel 25. Positie van de klachtencommissie 
25.1 De commissie is een adviescommissie van de zorgaanbieder. 
25.2 Het oordeel van de commissie over de (on)gegrondheid van een klacht is bindend voor de 

zorgaanbieder. 
25.3 Het advies c.q. de aanbevelingen van de commissie n.a.v. een klacht gelden voor de 

zorgaanbieder als zwaarwegend advies. 
 
Artikel 26. Taken van de klachtencommissie 
26.1 De commissie heeft de volgende taken: 

a. in ontvangst nemen van klachten; 
b. voorlichting geven over het reglement klachtrecht aan klagers en beklaagden nadat een klacht  
 ter behandeling bij de commissie is ingediend; 
c. beoordelen van de ontvankelijkheid van de klacht; 
d. onderzoeken van klachten (verzamelen van feiten en relevante stukken, horen van relevante  
 personen, toetsen van relevante informatie). 
e. doen van een uitspraak over de gegrondheid van een klacht, al dan niet vergezeld van  
 aanbevelingen. 
f. registreren van klachten en het uitbrengen van een geanonimiseerd jaarverslag. 

 
Artikel 27. Bevoegdheden van de klachtencommissie 
27.1 De commissie heeft de volgende bevoegdheden: 

a. instellen van zelfstandig onderzoek; 
b. inwinnen van informatie; 
c. beoordeelt of voor afhandeling van de klacht het inzien van (een deel van) het cliëntdossier 

nodig is. Zo ja, dan dient te worden gehandeld overeenkomstig artikel 10. 
d. oproepen en horen van personen (binnen de instelling) die direct bij de ingediende klacht 

betrokken zijn; 
e. eventueel horen van getuigen; 
f. zo nodig inschakelen van deskundigen; 
g. toegang tot alle relevante ruimten op alle locaties van de zorgaanbieder, na overleg met de 

verantwoordelijke manager, met inachtneming van de elementaire beginselen van privacy en 
rekening houdend met organisatorische belemmeringen in tijd en plaats. 

 
Artikel 28. Behandeling van de klacht 
28.1 Behandeling van de klacht vindt plaats door de twee vaste leden van de commissie en het lid dat 

deskundig is op het terrein waarop de klacht betrekking heeft. Bij afwezigheid van een lid dient 
zijn plaats te worden ingenomen door zijn plaatsvervanger. In geval van (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag kan de plaats van de materiedeskundige worden ingenomen door een 
persoon van gelijk geslacht als van klager. 

28.2 In geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de klager dat wenst, draagt de voorzitter 
van de klachtencommissie er zorg voor dat er tenminste één persoon van gelijk geslacht deel uit 
maakt van de commissie. Deze zal in het contact met de klager zoveel mogelijk woordvoerder 
zijn namens de commissie.  

28.3 De commissie stelt voor de behandeling van de klacht een onderzoek in en vraagt de nodige 
gegevens op. Hiertoe wordt zo nodig toestemming gevraagd (zie ook artikel 10 dossierinzage). 

28.4 De commissie stelt zowel klager als beklaagde in de gelegenheid schriftelijk een toelichting te 
geven op de klacht. 

28.5 De partijen worden bij voorkeur in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de klachtencommissie 
goede redenen heeft om dit niet wenselijk te achten of de klager/ beklaagde daartegen ernstig 
bezwaar heeft. 

28.6 Klager en beklaagde worden uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van de zaak. 
28.7 In geval een schriftelijke toelichting wordt gegeven of een mondelinge toelichting niet plaats 

vindt in elkaars aanwezigheid, dan stelt de commissie iedere partij op de hoogte van de 
zienswijze van de andere partij. 
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28.8 Zowel klager als beklaagde kunnen zich laten bijstaan door een door hen zelf aangewezen 
persoon. 

28.9 Zowel klager als beklaagde kunnen bij de behandeling verklaringen van getuigen of deskundigen 
inbrengen. 

28.10 Aan de instelling verbonden medewerkers die door de commissie worden aangesproken, worden 
geacht medewerking te verlenen, zo nodig op gezag van de zorgaanbieder. 

28.11 Klager en beklaagde hebben het recht op inzage van alle stukken die relevant (kunnen) zijn voor 
de behandeling van de klacht en waarover de klachtencommissie beschikt. Dit recht op inzage 
geldt voor zover daarmee niet de privacy van derden in het geding is. 

28.12 De commissie draagt zorg voor het vertrouwelijke en niet openbare karakter van haar 
bijeenkomsten. 

28.13 In spoedeisende gevallen neemt de voorzitter van de commissie direct na ontvangst van de klacht 
contact op met de zorgaanbieder, teneinde de situatie te bespreken. Hij neemt daarop een 
voorlopige beslissing. Deze deelt hij per omgaande mee aan de zorgaanbieder, klager en  
beklaagde. De voorzitter stelt de andere leden van de commissie in kennis van de voorlopige 
beslissing en bewaakt dat de procedure voor behandeling van de klacht voor het overige conform 
het reglement verloopt. 

28.14 Een klacht wordt niet verder behandeld indien zij is ingetrokken. De commissie komt niet tot een 
oordeel over de gegrondheid van de klacht. Zij stuurt op basis van de voorgelegde feiten een 
afsluitend bericht naar klager en aangeklaagde. Tevens doet zij een melding aan de Raad van 
Bestuur met een gewogen mening over de mogelijke ernst van het achterliggende probleem en 
een aanbeveling om hier op andere wijze aandacht aan te besteden. 

 
Artikel 29. Uitspraak van de klachtcommissie 
29.1 Nadat het onderzoek is afgerond komt de commissie tot een uitspraak. 
29.2 De uitspraak bevat in elk geval de volgende elementen: 

a. De ontvankelijkheid, een oordeel over de gegrondheid van de klacht; een oordeel kan luiden: 
ongegrond, geheel of gedeeltelijk gegrond; 

b. een voldoende motivering van het oordeel; 
c. de namen van voorzitter en secretaris onderaan de uitspraak. De ambtelijk secretaris kan i.o. 

tekenen nadat de commissieleden hebben ingestemd met de tekst van de uitspraak. 
29.3 De uitspraak kan eventueel aangevuld worden met: 

a. een advies over maatregelen ten aanzien van de beklaagde; 
b. een advies over eventuele maatregelen ter voorkoming van herhaald optreden van de klacht. 

29.4 De besluitvorming binnen de commissie over de uitspraak vindt bij voorkeur unaniem en 
desnoods op basis van meerderheid van stemmen plaats. Bij het ontbreken van unanimiteit wordt 
op verzoek van het betreffende lid het minderheidsstandpunt in de uitspraak vermeld. 

29.5 De commissie komt binnen acht weken na de ontvangst van de klacht tot een uitspraak. 
29.6 Indien deze termijn niet haalbaar is, kan de commissie de termijn verlengen. De commissie doet 

daarvan met redenen omkleed schriftelijk mededeling aan de klager, de beklaagde en de Raad van 
Bestuur onder vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen het oordeel zal worden uitgebracht. 

29.7 De commissie doet haar uitspraak binnen een week na datum van de uitspraak toekomen aan de 
klager, de beklaagde en de Raad van Bestuur. 

 
Artikel 30. Gevolgen van de uitspraak 
30.1 De Raad van Bestuur van de instelling deelt aan de klager, aan de beklaagde en aan de commissie 

binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de commissie schriftelijk mee of zij naar 
aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. 

30.2 Bij afwijking van de in lid 1 genoemde termijn deelt de Raad van Bestuur dit met redenen 
omkleed mee aan de onder lid 1 van dit artikel genoemden, onder vermelding van de termijn 
waarbinnen zij haar standpunt aan hen kenbaar zal maken. 

30.3 In geval van calamiteiten, tuchtwaardig handelen en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door 
een medewerker meldt de Raad van Bestuur aan de Inspectie voor de gezondheidszorg. Bij een 
eventuele melding wordt eerst met klager afgestemd over de eventuele beschikbaarstelling van tot 
de persoon herleidbare gegevens.  
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Indien er sterke aanwijzingen zijn voor een strafbaar feit, doet de Raad van Bestuur aangifte. De 
Raad van Bestuur geeft zich daarbij rekenschap van het feit dat een aangifte diep ingrijpt in het 
leven van de betrokkenen en diens naaste omgeving. Alvorens tot aangifte te besluiten, overweegt 
de Raad van Bestuur of er voldoende objectieve redenen zijn om dat te doen. Daarbij gaat de 
Raad van Bestuur niet af op uitsluitend mondelinge beweringen. In dat geval of bij blijvende 
twijfel, wijst de Raad van Bestuur betrokkenen op de mogelijkheid zelf aangifte te doen. 

30.4 De klachtencommissie meldt een zogenoemde ‘ernstige klacht’ aan de Inspectie. Dit is aan de 
orde indien de Raad van Bestuur ondanks herhaald aandringen van de klachtencommissie nalaat 
om aanbevelingen van de commissie te realiseren en daardoor een situatie ontstaat of wordt 
gecontinueerd die een ernstige en structurele bedreiging inhoudt van de kwaliteit van zorg. Bij 
melding aan de Inspectie anonimiseert de commissie de gegevens van de klager. De commissie 
stelt de Raad van Bestuur en de aangeklaagde (als dit een ander is dan de Raad van Bestuur) 
tevoren op de hoogte van deze melding. 

 
Artikel 31. Registratie en verslaglegging 
31.1 De commissie draagt zorg voor registratie van de binnengekomen klachten d.m.v. het 

klachtregistratieformulier, dat bij dit reglement is gevoegd. Daarbij worden ook de 
geanonimiseerde formulieren betreffende de uitkomsten van opvang of bemiddeling gevoegd. 

31.2 De commissie legt een archief aan waarin de klachtendossiers worden bewaard. Slechts de leden 
van de commissie die rechtstreeks bij de behandeling van een klacht betrokken waren en de 
ambtelijk secretaris hebben toegang tot dit archief. De secretaris van de commissie draagt de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van de dossiers. 

31.3 De commissie draagt in samenwerking met de zorgaanbieder zorg voor een goede realisering van 
de rechten van de geregistreerde. Deze betreffen het recht op mededeling; het recht op inzage en 
afschrift; het recht op aanvulling, correctie en/of vernietiging; recht op toestemming bij 
gegevensverstrekking aan derden. 

31.4 Na beëindiging van de behandeling van een klacht leveren alle commissieleden hun stukken in bij 
de secretaris. Deze verzorgt de archivering en de vernietiging van dubbele exemplaren. 

31.5 De commissie brengt jaarlijks een geanonimiseerd verslag uit van haar werkzaamheden aan de 
Raad van Bestuur. In dit verslag wordt mededeling gedaan van het aantal en de aard van de 
klachten. De Raad van Bestuur zendt het verslag voor 1 april van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de bevoegde regionale Inspecteur voor de Gezondheidzorg, aan de Cliëntenraad 
en aan de Ondernemingsraad. 

 
Artikel 32. Faciliteiten klachtencommissie 
32.1 Aan de commissie is een ambtelijk secretaris verbonden. De ambtelijk secretaris treedt bij 

klachten  als meldpunt op, registreert de binnengekomen klachten, verzorgt de verslaglegging van 
de mondelinge behandeling van de klachten en coördineert de afhandeling. De ambtelijk 
secretaris kan zich zo nodig laten vervangen. 

32.2 De zorgaanbieder voorziet in de nodige faciliteiten en middelen ten behoeve van het goed 
functioneren van de klachtencommissie.  

32.3 De leden van de commissie ontvangen van de zorgaanbieder een onkostenvergoeding, waarover 
met de leden nadere afspraken worden gemaakt. 

 
Artikel 33. Regeling van bezwaren 
33.1 De commissie informeert klager en beklaagde over de regeling van bezwaren. 
33.2 Indien (één van) de betrokkenen bij de behandeling van een klacht van mening (is) zijn dat ten 

aanzien van de klacht een onzorgvuldige procedure is gevolgd, kan bemiddeling respectievelijk 
uitspraak worden gevraagd bij de Raad van Bestuur. Deze mogelijkheid heeft niet het karakter 
van een beroep; de Raad van Bestuur toetst uitsluitend de gevolgde procedure. 

33.3 Wanneer na indiening van het bezwaar bij de Raad van Bestuur deze onvoldoende maatregelen 
treft, kan de betrokkene of iedere andere belanghebbende de kantonrechter van de plaats waar de 
zorgaanbieder is gevestigd schriftelijk verzoeken om de zorgaanbieder te bevelen de wet c.q. het 
reglement klachtrecht na te leven. Dit kan slechts gebeuren nadat de zorgaanbieder schriftelijk is 
aangesproken op naleving van de wet, c.q. het reglement klachtrecht en in redelijkheid in staat is 
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gesteld om dit verzoek na te komen. Anders zal de kantonrechter het bezwaar niet kunnen 
behandelen. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 Schema klachtrecht voor naastbetrokkenen  
 
 
Hieronder worden de belangrijkste stappen van het reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen in 
beeld gebracht. Doel daarvan is om overzicht te bieden. Met nadruk wordt opgemerkt dat het schema 
alleen de hoofdlijnen aangeeft. De concrete uitwerking is in de artikelen beschreven. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

start: er is een klacht 

verzoek om 
klachtopvang door 
medewerker/diens 
leidinggevende? 

bij wie wil men 
in eerste instantie 
met de klacht  
terecht? 

ja A ( = klachtopvang door 
medewerker/leidinggevende)                            

verzoek om  
bemiddeling onder 
verantwoordelijk- 
heid van Raad van 
Bestuur Eleos? 

ja B ( = indienen klacht voor 
bemiddeling onder 
verantwoordelijkheid van Raad 
van Bestuur, of voor 
behandeling door onafhankelijke 
klachtencommissie)                             

nee 

verzoek om  
klachtbehandeling 
door onafhankelijke 
klachtencommissie? 
         

ja 

 B ( = indienen klacht voor 
bemiddeling onder 
verantwoordelijkheid van 
Raad van Bestuur, of voor 
behandeling door 
onafhankelijke klachten- 
commissie) 

nee 

  einde 

nee 
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A. Klachtopvang door medewerker/leidinggevende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

start 

klacht wordt besproken 
met medewerker/ diens 
leidinggevende 

wordt het 
ongenoegen 
weggenomen? 

nee: verder met 
klachtbemiddeling of 
klachtbehandeling 

 
 

B ( = indienen klacht voor 
bemiddeling onder 
verantwoordelijkheid van 
Raad van Bestuur, of voor 
behande- 
ling door onafhankelijke  
klachtencommissie) 

degene die de klachtopvang 
voor zijn rekening nam 
rapporteert 

ja 

einde 
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B. Indienen klacht voor bemiddeling onder verantwoordelijkheid van  
 Raad van Bestuur, of voor behandeling door onafhankelijke  klachtencommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             +  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

start 

indienen klacht 
bij secretariaat 
klachtencom-
missie 

informeren 
beklaagde over 
de klacht 

beoordelen 
ontvankelijk-
heid van de 
klacht 

is de klacht 
ontvankelijk? 

bericht aan  
betrokkenen 

einde 

nee 

keuze voor 
bemiddeling onder 
verantwoordelijkheid 
van Raad van Bestuur? 

keuze voor 
behandeling door 
klachtencommissie
? 

ja 

C ( = klachtbemiddeling 
onder verantwoordelijkheid 
van de Raad van Bestuur) 

ja 

nee 

D ( = klachtbehandeling 
door onafhankelijke 
klachtencommissie) 

einde 

ja 

nee 

Binnen 5 werkdagen ontvangst 
klacht schriftelijk bevestigen aan 
klager. 
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C. Klachtbemiddeling onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

start 

overleg met 
betrokkenen 

wordt het 
ongenoegen 
weggenomen? 

degene die de 
bemiddeling 
voor zijn 
rekening neemt 
rapporteert 

Raad van 
Bestuur beslist 
over eventueel 
te nemen 
maatregelen en 
rapporteert 

nee:  verder met klachtbehandeling 
D ( = 
klachtbehandeling  
door onafhankelijke 
klachtencommissie) 

ja 

keuze  
bemiddelaar 

einde 
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D. Klachtbehandeling door onafhankelijke klachtencommissie 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

start 

onderzoek 
klachten- 
commissie 

overleg met  
betrokkenen 
(hoorzitting) 

klachten- 
commissie 
rapporteert 

samenstelling  
klachten- 
commissie 
 

Raad van Bestuur 
beslist over 
eventueel te nemen 
maatregelen en 
rapporteert 

einde 
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Bijlage 2. Klachtformulier 
 
Dit formulier mag alleen aan klager worden verstrekt in combinatie met het totale 
klachtreglement. 
 
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? 
 Geeft u daarbij vooral helder aan in hoeverre het handelen, nalaten of het nemen van besluiten gevolg 

heeft voor u als klager. (zie artikel 1.1). 
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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 artikel 15 t/m 17) 
� klachtbemiddeling door de Raad van Bestuur, die de bemiddeling kan delegeren (zie artikel 18 t/m 

20) 
� klachtbehandeling door de klachtencommissie (zie artikel 21 t/m 31) 
� 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 voor naastbetrokkenen 

van Eleos. 
� Nee, ik heb het klachtreglement niet ontvangen. 
� Ja 
 
 
Onderteken en verzendt het formulier 
 
 
 
 
Datum: ………………………   Handtekening: ………………………………………… 
 
 
Dit formulier in een gesloten enveloppe zenden aan:    
Eleos 
Ambtelijk secretaris klachtencommissie (naastbetrokkenen) 
Postbus 306 
3430 AH Nieuwegein 
 
 
 
Namens klachtencommissie / Eleos (doorstrepen wat niet van toepassing is)  gezien door: 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Functie: …………………………………………………………………………………………………... 
 
Datum: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………. 
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Bijlage 3. Machtiging tot verkrijgen van gegevens uit het patiëntdossier over 
behandeling/begeleiding  
 
(alleen voor die situaties waarin dossierinzage noodzakelijk is voor een goede opvang, 
bemiddeling of behandeling van de klacht). 

 
 
 
Hierbij verklaar ik, 
 
 
Naam cliënt: ................................................................................................................. 
 
 
toestemming te verlenen aan Eleos tot het verstrekken van gegevens uit mijn dossier aan de: 
 
0 leidinggevende van de medewerker over wie wordt geklaagd (indien klachtopvang wordt gevraagd) 
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 een naastbetrokkene 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 
Ambtelijk secretaris klachtencommissie (naastbetrokkenen) 
Postbus 306 
3430 AH Nieuwegein  
 

 

 

Namens Eleos gezien door: 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Functie: …………………………………………………………………………………………………... 
 
Datum: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………. 
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Bijlage 6. Klachtregistratieformulier naastbetrokkene 
 

Nr: ................................................................................................................... 

 

N.B. Niet meer dan één klacht per formulier invullen 

 

 

1. De klager/klaagster* is  O familielid 

       O pastor 

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

 

2. Datum  van binnenkomst v.d. klacht ….  ................................................…………………. 

 

3. Beknopte omschrijving van de klacht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wijze van aanpak:  O klachtopvang door de medewerker 
 
      O klachtopvang door de leidinggevende van de medewerker 
        
      O klachtbemiddeling door de Raad van Bestuur of diens 

gedelegeerde 
 
      O klachtbehandeling door de klachtencommissie 
 
 
 
 
 
 
 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
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5. Bereikt resultaat:  O door gesprek en/of informatieverschaffing is probleem  

        opgelost: geen gelijk of ongelijk 
      O klager is in het gelijk gesteld 
      O klager is gedeeltelijk in het gelijk gesteld 
      O klager is in het ongelijk gesteld  
      O klager heeft zijn klacht ingetrokken zonder dat probleem is  

 opgelost 
      O klacht door externe omstandigheden niet meer van belang 
      O klacht niet ontvankelijk verklaard 
      O klacht direct doorverwezen naar een andere (externe) instantie 
      O anders, nl. .................................................... 

        ................................................................... 
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Bijlage 8. Leden van de klachtencommissie Eleos 
 
 
De klachtencommissie van Eleos bestaat uit de volgende personen: 
 
Vaste leden 
Drs. M. Burggraaf voorzitter, voormalig voorzitter college van bestuur 
 CHE 
Mr. M. Rebel wnd. voorzitter en wnd secretaris,  

advocaat zelfstandige praktijk 
Mr. A. Morijn     secretaris, advocaat 
 
Deskundigen op het gebied van begeleiding 
Mw. G.J. de Pater    lid RvB Siloah  
E. Overweg     zorgmanager St. Sprank 
 
Deskundigen op het gebied van volwassenenzorg en de BOPZ 
Drs. Z.J. van Eijk   psychiater, Meerkanten, open en gesloten 

opnameafdeling, crisisdienst  
Drs. P.J. Verhagen  psychiater, Meerkanten, kandidaat supervisor NVGP 
 
Deskundigen op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie 
Drs. C. van den Berg kinder- en jeugdpsychiater, medisch directeur In de 

Bres 
Drs. L. Kars circuitmanager zorg circuit K&J, Meerkanten GGz 

Flevo-Veluwe 
 
 
 
Als ambtelijk secretaris is aan de commissie toegevoegd  mevrouw M. Linge. 
 
 
 
Klachten kunnen worden ingediend op het volgende adres: 
 
Eleos 
ambtelijk secretaris klachtencommissie (naastbetrokkenen) 
Postbus 306 
3430 AH  Nieuwegein 
030-6008540 
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Bijlage 9. Informatie voor naastbetrokkenen: wat te doen bij een klacht  
 

Wat te doen bij een klacht? 
 
 

Niet tevreden? Praat erover! 
 
Als u tekortkomingen of fouten in ons werk tegen komt, vinden we het belangrijk dat u 
ons daarop wijst. Dan kunnen wij er wat aan doen en er van leren. Klachten kunt u op 
meerdere manieren indienen. 
 

• Het ligt voor de hand dat u eerst de medewerker aanspreekt die volgens u 
verantwoordelijk is. Komt u er samen niet uit, of vindt u uw klacht te ernstig om 
rechtstreeks met de betrokkene te bespreken, dan kunt u ervoor kiezen contact 
op te nemen met de leidinggevende van de betrokken medewerker.  

 
• U kunt bij de raad van bestuur om bemiddeling vragen. Doelen van bemiddeling 

zijn de onvrede zo mogelijk weg te nemen, de vertrouwensrelatie met de 
begeleider of hulpverlener te herstellen en eventueel maatregelen te nemen ter 
verbetering.  

 
• U kunt ook kiezen voor behandeling van uw klacht door een onafhankelijke 

klachtencommissie. Die onderzoekt de klacht, doet een uitspraak over het al dan 
niet gegrond zijn van de klacht en adviseert de raad van bestuur om zo nodig 
bepaalde maatregelen te nemen ter verbetering.  

 
• Ook naastbetrokkenen kunnen een klacht indienen. Onder ‘klacht’ wordt dan 

verstaan: een in algemene zin naar voren gebracht bezwaar tegen gedragingen van 
medewerkers, of van Eleos zelf. Een gedraging kan zijn een handelen maar ook een 
nalaten en het nemen van besluiten met gevolg voor de klager zelf.  

 
Bij bepaalde klachten (zoals grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik) kunt u 
vragen om bemiddeling of behandeling door een persoon van gelijk geslacht. 
 
Het reglement klachtrecht voor cliënten en het reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen van Eleos 
kunt op opvragen bij uw hulpverlener of een secretarieel medewerker van Eleos. U kunt het ook 
downloaden van onze website (www.eleos.nl). Daarin vindt u ook een formulier waarmee u uw klacht kunt 
indienen. 
 
 
 
Raad van Bestuur Eleos 
 


