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Tenslotte  

Wij waarderen het zeer als u ons in kennis stelt van problemen, 

omdat u ons daarmee de kans geeft om daarvoor in goed overleg 

een oplossing te vinden en zo mogelijk in de toekomst te voorkomen. 

U kunt erop rekenen dat wij daarvoor ons uiterste best zullen doen! 

 

Met het oog op beroepsreglementering, zullen wij klachten vastleggen 

en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. 

Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de 

informatie omgaan 

Voor meer informatie over de gang van zaken omtrent klachten en de 

werkwijze van de klachtenfunctionaris van de interne 

klachtencommissie verwijzen wij u naar de “interne klachtenregeling”.  

De werkwijze van de externe klachtencommissie is vastgelegd in hun 

reglement. Beide kunt u opvragen bij uw eerst verantwoordelijk 

verzorgende/woonbegeleider of de klachtenfunctionaris. 

 

Informatie over Attent Zorg en Behandeling 

Wilt u zorg aanvragen, heeft u vragen over onze zorgverlening, wilt u 

weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten of 

wilt u weten wat Attent Zorg en Behandeling nog meer voor u kan 

betekenen? Bezoekt u dan onze website 

www.attentzorgenbehandeling.nl of neem contact op met het 

Attentiepunt. 
 

 

 

Attent Zorg en Behandeling 

Attentiepunt 

 

T 0800 288 36 89 (tijdens kantooruren) 

E attentiepunt@attentzorgenbehandeling.nl 

 

Attent Zorg en Behandeling 
Klachtenregeling voor cliënten 

wachten 

mailto:attentiepunt@attentzorgenbehandeling.nl


 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Als organisatie stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct 

mogelijk van dienst te zijn. Ondanks deze inspanning kan het toch 

gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om een andere 

reden, niet tevreden bent. 

Wij vragen u om dit – indien dit het geval is – zo spoedig mogelijk aan 

ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder 

trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg en zullen 

deze dan ook uiterst zorgvuldig behandelen. Bovendien geeft uw 

klacht ons de mogelijkheid om van eventuele fouten te leren en onze 

dienstverlening, waar mogelijk, te verbeteren.  

 
 
Een goed gesprek 

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed 

gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook altijd 

onze voorkeur, omdat wij hierdoor een beter beeld krijgen van de 

aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. 

Daarom vragen wij u in eerste instantie altijd contact op te nemen 

met de betreffende zorgverlener of behandelaar of eventueel de 

leidinggevende. 

 

 

Interne klachtencommissie 

Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek 

niet wenselijk, dan kunt u contact opnemen met de 

klachtenfunctionaris van de interne klachtencommissie van Attent 

Zorg en Behandeling. Deze klachtenfunctionaris draagt zorg voor het 

opvangen en bemiddelen bij klachten van cliënten en/of hun 

vertegenwoordigers en heeft een informerende, begeleidende en 

signalerende taak ten aanzien van het voorkomen en oplossen van 

klachten. De klachtenfunctionaris gaat desgewenst op zoek naar 

mogelijkheden om een klacht bevredigend op te lossen, maar komt 

alleen in actie als u dat wilt en is verplicht tot geheimhouding en het 

waarborgen van uw privacy. 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen jaren heeft de praktijk ons geleerd dat het zinvol is om 

klachten met de klachtenfunctionaris te bespreken, omdat deze in 

verreweg de meeste gevallen op een – voor alle partijen – 

bevredigende wijze worden opgelost. 

 

Hoe kunt u de klachtenfunctionaris van de interne klachtencommissie 

bereiken? 

Telefonisch: 06 577 567 18 of 06 129 653 09 

Schriftelijk: Stuur uw schriftelijke klacht naar: 

  Interne klachtenregeling cliënten 

  Antwoordnummer 973 

                 6950 VX  De Steeg 

 

Externe klachtencommissie 
Helaas komt het soms toch voor dat een klacht niet naar 

tevredenheid kan worden opgelost. In dat geval kunt u ervoor kiezen 

uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. Deze 

commissie is door een groot aantal instellingen in de regio ingesteld 

en is volkomen onafhankelijk. Geen enkel lid van de commissie heeft 

een band met één van de instellingen ten behoeve waarvan de 

commissie functioneert. De voorzitter is een jurist die zich heeft 

toegelegd op het gezondheidsrecht. Een klacht kan alleen schriftelijk 

worden voorgelegd. Indien u dat wenst kan de klachtenfunctionaris u 

helpen bij het op schrift zetten van uw klacht.  

De uitspraak van de commissie bestaat uit het oordeel of een klacht 

gegrond is of niet. Indien de klacht gegrond is, wordt dit oordeel altijd 

voorzien van een advies aan de bestuurder. De bestuurder wordt 

geacht aan te geven wat er met het advies gaat gebeuren. De cliënt 

die een klacht heeft ingediend, ontvangt een afschrift van het oordeel 

van de commissie en van de reactie van de bestuurder.  

 

Hoe kunt u de externe klachtencommissie bereiken? 

Schriftelijk: Stuur uw schriftelijke klacht naar: 

Externe klachtencommissie regio Arnhem 

Antwoordnummer 2147 

6710 VA  EDE 

 

 

 


