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Klachtenreglement  

Artikel 1        Begripsbepalingen 

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: 

1. Wkkgz: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg van 7 oktober 2015, in werking 
getreden op 1 januari 2016. 

2. Uitvoeringsbesluit Wkkgz: het Besluit houdende vaststelling van nadere regels ter 
uitvoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, in werking getreden op 1 
januari 2016. 

3. Zorgaanbieder: zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet. 

4. Cliënt: een natuurlijke persoon die zorg vraagt of aan wie zorg wordt verleend. 

5. Klager: de cliënt, diens vertegenwoordiger of een nabestaande van cliënt. 

6. Klacht: een schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging, waaronder mede 
begrepen het handelen of nalaten, jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening 
door de zorgaanbieder of een schriftelijke 

Uiting van ongenoegen over de weigering van een zorgaanbieder om een persoon in het kader van 
de zorgverlening als vertegenwoordiger van een patiënt te beschouwen. 

1. Klachtenfunctionaris: degene die geschikt is geacht en is aangewezen om een klager op 
diens verzoek van advies te dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en een 
klager bij te staan bij het formuleren van de klacht en de mogelijkheden te onderzoeken 
om tot een oplossing van de klacht te komen. 

We doen bij Boomerang Zorg onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het 

verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos 

verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsheeft. Mocht u om welke reden dan ook niet 

tevreden zijn met de zorgverlening van Boomerang Zorg, dan kunt u een beroep doen op onze 

klachtenprocedure. In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht 

verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.  

Wie kan een klacht indienen?  

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van 

Boomerang Zorg kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. 

Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen 

eveneens een klacht indienen.  

Hoe wordt een klacht ingediend? Bij het behandelen van een klacht hanteren wij in principe het 

volgende stappenplan:  

Eerst praten  

Zodra een klacht is binnengekomen zal er een poging gedaan worden om via een gesprek tussen 

partijen tot een oplossing te komen. Bij Boomerang Zorg gaan wij uit van de gedachte dat het 

aankaarten van een probleem bij de betrokken partij veel leed kan voorkomen. Wij vragen dan ook 

altijd van u om in eerste instantie te proberen de klacht samen op te lossen. U kunt er hierbij 
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natuurlijk altijd voor kiezen om uzelf te laten vertegenwoordigen bij een eventueel gesprek, of later 

in de procedure.  

Is de klacht na een gesprek opgelost, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor 

bestemde klachtenformulier en ondertekenen beide partijen deze voor akkoord. Hiermee 

beschouwen wij de klacht dan als afgehandeld en slaan wij het klachtenformulier alleen op voor 

interne kwaliteitsdoeleinden.  

Schriftelijke klacht  

Op het moment dat een gesprek met de betrokken partijen niet tot een oplossing heeft geleid, of 

wanneer een gesprek gezien de omstandigheden niet langer mogelijk is, kan er een schriftelijke 

klacht worden ingediend via het klachtenformulier. Dit formulier komt vervolgens bij de interne 

klachtenfunctionaris terecht. Deze zal een beoordeling maken van de te nemen stappen, er zal in 

ieder geval aan alle betrokkenen de mogelijkheid geboden worden om hun kant van de zaak toe te 

lichten. Alle partijen kunnen er hierbij voor kiezen om zich te laten vertegenwoordigen door een 

derde.  

De taak van de klachtenfunctionaris is om in onderling overleg tot een oplossing te komen waar 

iedereen mee kan leven. De klachtenfunctionaris kan een beoordeling geven en namens Boomerang 

Zorg een standpunt innemen, hij kan echter niet een bindende uitspraak geven op de klacht.  

Indien er op dit punt in het proces een oplossing wordt gevonden, zal deze oplossing worden 

opgeschreven in het klachtenformulier en door alle betrokkenen voor akkoord ondertekend. 

Hiermee is de klacht afgehandeld. Ook in dit geval zal het klachtenformulier en de afhandeling alleen 

bewaard worden voor kwaliteitsverbeteringsdoeleinden.  

Artikel 2       Geheimhouding 

De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van 
verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs 
bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens, behoudens de uit de wet 
voortvloeiende meldplicht, niet aan derden mogen worden verstrekt. 

Artikel  3        Termijnen 

1. De klager ontvangt na afloop van de klachtbehandeling, zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een brief van de zorgaanbieder 
waarin met redenen is omkleed tot welke uitkomst het onderzoek van de klacht heeft 
geleid, welke beslissingen er over en naar aanleiding van de klacht zijn genomen en 
binnen welke termijn de maatregelen waartoe is besloten, gerealiseerd zullen zijn. 

2. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de 
zorgaanbieder noodzaakt, kan de zorgaanbieder de in het eerste lid genoemde termijn 
met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het 
verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager. 

3. Wanneer zowel de klager als de zorgaanbieder daarmee schriftelijk instemmen, kan de 
behandeltermijn verder worden verlengd. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van keuze 
voor een mediationtraject. 

4. De zorgaanbieder informeert klager in zijn schriftelijk oordeel van de klacht over de 
mogelijkheid voor klager de klacht voor te leggen aan de Geschilleninstantie 
Geschillenportaal Zorg. 
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Artikel 4      Bewaarplicht 

Boomerangzorg bewaart alle stukken met betrekking tot een klacht en de behandeling daarvan in 
een dossier, dat maximaal twee jaar wordt bewaard nadat de klacht is afgerond, tenzij er 
zwaarwegende redenen zijn om deze stukken langer te bewaren. 

Na de uitspraak  

Afhankelijk van de uitspraak van de klachtencommissie en de mogelijkheid om de zorgverlening door 

te zetten, zal Boomerang Zorg met u op zoek gaan naar een interne oplossing. Als deze niet mogelijk 

is, kan een oplossing ook bestaan uit het afsluiten van de zorgverlening. Hierbij zal Boomerang Zorg 

hulp aanbieden in het zoeken van een vervangende zorgverlener indien dit gewenst is, of zal zij 

zorgdragen voor een correcte beëindiging van de zorgverlening.  

Contactgegevens  

Interne klachtenfunctionaris       Klachtencommissie 

Contactpersoon Ismael Imaalitane      Klachtenportaal Zorg 

Adresgegevens Tijnmuiden 34       Westerstraat 117       

Postcode en Plaats 1046 AL Amsterdam     1601 AD Enkhuizen e-mail 

ismael.imaalitane@boomerangzorg.nl      info@klachtennportaalzorg.nl  
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