


NIET TEVREDEN?
Het kan gebeuren dot u niet tevreden bent over de zorg die u geboden is.
Het kan gaan over een medlsche behandeling of over het contact met de
hulpverlener of de organlsatie. Het gaat om zaken die volgens u anders
hadden kunnen of mooten gaan. A1s u van menlng bent dal er tijdens de
behandeling of In hel canlact iets mis is gagaan, dan kunl u daar iets mee
doen.

Zorgvuldlgheid in de gezondheidszorg is belangrijk. Een van de manleren
om deze zorgvuldigheid Ie bewaken of Ie loelsen, is hel klachlrecht.
Naar aanleiding van een terachle klachl kan de klachtencommissie de
belrokken beroepsbeoelenaar een aanbeveling doen ter verbetering van
zarg.

WAT ZIJN DE MOGELlJKHEDEN?
U kunl uw klach! bespreken met de zorgverlener.
Hel is altijd zlovol om het probteem met de direct betrokkene te bespreken.
Een gesprek kan durdelijkheid geven en een misverstand rechtzetten.
Dlkwijls is de klacht of onvrede hiermee opgelosl. Betreft de klacht een
contact met een van de Huisar1senposten, wendt u zich dan tot de
leldlnggevende van de post of tot de klachtenfunctionaris (bereikbaarheid
zie andere zijde).

Komt u er met de zorgverlener niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk
voorleggen aan de klachtencommlssle EerstetiJnszorg. De
klachlencommissie ondenoekt uw klacht serieus en spreekt een oordeel
ul1 over de (on)gegrondheid van de klacht. Binnan de klachtenprocedure
ziJn er verschillende mogelijkheden. Zo kan ar ook ean bemlddelaar
aangesteld worden om door mtddel van ean gasprek tot een opfossing
Ie komen.

ANDERE INSTANTIES
Indlen u schadavergoedlng wilt hebben of u wensl een bindende.
aldwingbare ui1spraak, dan kan deze commissie uw klacht nlet in
behandafing nemen. U dient zlch hiervoor tot de burgerfJjke rech1er
of tot het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te wenden.
Hel Zorgbefang ZUld.HoHand kan u hierover informeren.
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HOE KAN IK EEN KLACHT INOIENEN?
U dien! uw klach! op schrift Ie stellen.
U kunl uw brief nchten aan:

Klachtencommlss/e Eerstefilnszorg Rotterdam en Zuid-Hol/and Zuid,

Adres:
Alexandriumkantoren A
Schorpioenstraat 278
3067 KW Rotterdam

Bij Zorgbelang Zuid-Holland kunt u terecht voor lnformalle over de zorg.
uw rechten als patient, adressen van patlentenorganlsaties en
zorgaanbieders

VOOR WIE GELOT OEZE REGELlNG?
Deze regaling geld! voor aile huisar1sen, Huisartsenposten en aangeslolen
gezondheidscentra in het gabied Rotterdam 6.0. en Zuid-Holland Zuid.

KOSTEN
Hel Zorgbelang Zuid-Holland, de klachlencommissie en de
Huisartsenposlen brengen geen Kosten voor de klachtbehandeling
of bemlddellng in rekening.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Het Zorgbelang Zuid-Holland , de klachtencommissie en de
HUlsartsenposten gaan zorgvuldig om met uw gegevens, conform
de weueliJke regels.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Secretariaat Klachtencommissie
Telefoon: 010 - 209 59 34
Secretarissen: mr. H.L. Huij en mr. J. Oversluizen
Email: info@klachteninfo-ske.nl
Website: www.klachteninfo-ske.nl

Slichting Centrale Huisartsenposten Rijnmond
Klachtenfunctionaris: Mevr. M. Kalb
Teletoon: 010 - 20 60 311
Email: m.kalb@haprijnmond.nl

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden
Funclionaris klachtenbemiddeling: Mevr. J.J.H.M. Smulders
Teletoon: 078 - 652 39 24

078 - 654 26 01 (seer.)
Email: J.J.H.M.Smulders@asz.nl

Centrale Huisartsenpost Gorinchem
Telefoon: 0183.646410
(dage/ijks: van 17.00 - 08.00 uur; za. ZOo en feestdagen: gehe/e dag)
Email: secr@chpgorinchem.nl

Centrale Huisartsenpost "I Hellegat
Telefoon: 0186 ~ 576 660
(dagelijks: van' 7.00 - 08.00 uur; za. zoo en teestdagen: gehele dag)
Email: info@haphelJegat.nl

Zorgbelang Zuid~Holland, sfdeling I&K
Telefoon: 0900 - 243 7070 (10 ct p.m.)
Email: ik@zorgbelang~zuidholland.nl
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