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> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

 

 

Per e-mail 

Mevrouw A. Evers 

anetteevers@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Datum 27 juli 2016 

Betreft Uw klacht 

 

 

Geachte mevrouw Evers, 

 

U nam contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg omdat u was gevlucht uit het 

kortverblijfhuis in Uddel waar u woont. U voelde zich niet veilig omdat er, zo 

schrijft u, pooierpraktijken plaatsvinden op het terrein. Ook schrijft u dat er drugs 

worden verhandeld en gebruikt. U heeft dat al aangegeven bij de leiding, maar die 

doet niets.  

 

Na overleg met u heeft het Landelijk Meldpunt Zorg uw klacht voorgelegd aan de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg met de vraag of deze aanleiding geeft tot een 

onderzoek door de inspectie. Mijn excuses voor mijn vertraagde reactie. In deze 

brief leg ik u uit hoe de inspectie met uw klacht omgaat. 

 

Klacht niet in behandeling 

Op basis van uw en andere informatie over deze zorgaanbieder heeft de inspectie 

besloten om uw klacht niet te onderzoeken. We zien in uw melding niet voldoende 

aanwijzingen om te veronderstellen dat er sprake is van een ernstige bedreiging 

voor de veiligheid van cliënten of de zorg in het algemeen.  

 

Waar kunt u terecht met uw klacht? 

Ik wil u adviseren om, desnoods anoniem, een melding bij de politie te doen. 

U kunt ook overwegen contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van 

J.P. van den Bent. De klachtenfunctionaris is geheimhouding verschuldigd. 

De contactgegevens zijn: 

Alette Veldhuis 

Postbus 361 

7400 AJ Deventer 

Telefoon: 0570665770 

E-mail: klachtenfunctionaris@jpvandenbent.nl 

 

J.P. van den Bent beschikt ook over interne vertrouwenspersonen. Voor die 

gegevens kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator. Wilt u verder kijken 

naar eventuele andere klachtmogelijkheden? In dat geval verwijs ik u graag naar 

de bijlage. Daarin vindt u een overzicht met diverse opties. 

 

 

 

 

Meldpunt IGZ 

Stadsplateau 1 

3521 AZ Utrecht 

Postbus 2518 

6401 DA Heerlen 

T 31 (0)88 120 50 00 

F 31 (0)88 120 50 01 

www.igz.nl 

Inlichtingen bij 

Meldpunt IGZ 

T 088 1205000 

E meldpunt@igz.nl  
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Signaal 

Dat we uw klacht niet onderzoeken, wil niet zeggen dat wij die niet serieus 

nemen. Elke klacht kan waardevol zijn voor een verbetering van de zorgverlening. 

Wij nemen uw informatie dan ook als signaal op in ons systeem. Onze inspecteurs 

houden er rekening mee bij eventuele volgende toezichtactiviteiten. 

 

Vragen? 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neem 

dan contact op met het Meldpunt IGZ. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag 

bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op 088-1205000. U kunt ook een e-mail 

sturen naar meldpunt@igz.nl. Vermeld daarbij alstublieft het kenmerk van deze 

brief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
mevrouw drs. G.M. Bronner 

Hoofd Meldpunt IGZ 

 

 

 

Bijlage: ‘Waar kunt u terecht met uw klacht?’ 
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Waar kunt u terecht met uw klacht? 

 

Zorgaanbieder 

U kunt uw klacht eerst bespreken met de zorgaanbieder zelf. De ervaring leert dat 

dit in veel gevallen tot een aanvaardbare oplossing leidt. Bij een gesprek tussen u 

en de zorgaanbieder kunt u ook iemand anders betrekken. Dat kan een familielid 

zijn of iemand anders die u vertrouwt. Bij een verschil van mening over de 

diagnose of behandeling kunt u ook een andere deskundige om zijn mening 

vragen: een zogenaamde second opinion. Informeer bij de zorgverzekeraar over 

vergoedingmogelijkheden van een second opinion. 

 

Klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon 

Komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Of vindt u het moeilijk om uw 

klacht aan de orde te stellen? Of bent u bang dat u er nadeel van ondervindt als u 

klaagt? In deze gevallen is het een goed idee om na te gaan of er een 

klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon is die u op weg kan helpen. Deze 

helpt u om samen met de zorgaanbieder te proberen om een oplossing te vinden.  

 

De klachtenfunctionaris kan u ook adviseren over verschillende andere instanties 

waar u terecht kunt met uw klacht. Nog niet iedere zorgaanbieder heeft zo’n 

klachtenfunctionaris. Vanaf 1 januari 2017 is dit voor elke zorgaanbieder wettelijk 

verplicht. Heeft deze zorgaanbieder nog geen klachtenfunctionaris? Vraag dan aan 

de zorgaanbieder op welke wijze u een klacht kunt indienen. Indien nodig kunt u 

advies vragen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. 

 

Geschilleninstantie 

Komt u er niet uit met de zorgaanbieder, al dan niet met bemiddeling van de 

klachtenfunctionaris? Dan kunt u overwegen een rechtszaak aan te spannen. Maar 

u kunt ook naar een geschilleninstantie, als de zorgaanbieder daarbij is 

aangesloten. Op 1 januari 2017 is dat voor elke zorgaanbieder wettelijk verplicht. 

De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie. 

Heeft de betrokken cliënt schade geleden? Dan kan de geschilleninstantie een 

schadevergoeding toekennen.  

 

Landelijk Meldpunt Zorg 

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van 

klachten. Voor meer informatie over eventuele andere mogelijkheden met 

betrekking tot uw klacht kunt u opnieuw contact opnemen met het Landelijk 

Meldpunt Zorg. Mocht u besluiten een klacht in te dienen, dan kan het Landelijk 

Meldpunt Zorg monitoren of de klachtafhandeling plaatsvindt binnen de termijnen 

die in de klachtenregeling staan beschreven. Stelt u dit op prijs, neem dan contact 

op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag 

bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088-120 50 20. U kunt 

ook contact opnemen via het formulier op de website 

www.landelijkmeldpuntzorg.nl. 

http://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/

