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1. Inleiding 
 
Volgens de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) van 29 mei 1995 moet iedere 
zorgaanbieder voorzien in een regeling voor de behandeling van klachten door een 
klachtencommissie overeenkomstig in de wet gestelde regels. Een huisarts is een 
zorgaanbieder in de zin van de wet. De voormalige Districts Huisartsen Vereniging 
Westland Schieland Delfland (DHV WSD) heeft destijds voor haar leden een 
gemeenschappelijke klachtenregeling in het leven geroepen waarbij huisartsen zich 
kunnen aansluiten om aldus aan hun wettelijke verplichting te voldoen. 
 
In november 1995 is de klachtencommissie van start gegaan. Op 20 september 2004 
besloot het bestuur van de DHV WSD tot een aanvulling van de klachtenregeling welke 
aansluiting van huisartsenposten mogelijk maakt. In 2005 heeft de Huisartsenkring WSD 
als opvolger van de DHV WSD op het vlak van belangenbehartiging en ledenservice met 
de huisartsenposten afspraken gemaakt over de voorwaarden tot toetreding en hebben de 
drie bestaande posten zich daadwerkelijk aangesloten. 
 
Op 2 maart 2006 heeft het bestuur van de Huisartsenkring WSD een geheel herziene 
regeling vastgesteld. Bij besluit van 13 december 2007 heeft het kringbestuur de regeling 
aangevuld en gewijzigd naar aanleiding van enkele in de praktijk wenselijk gebleken 
voorzieningen en aanpassingen.   
 
De Zorggroep Eerste Lijn te Naaldwijk (inmiddels Zorgorganisatie Eerste Lijn) heeft de 
instandhouding van de klachtenregeling per 1 juli 2011 van de Huisartsenkring WSD 
overgenomen.  
 
Op 21 november 2012 heeft zij de regeling opnieuw vastgesteld. De belangrijkste wijziging 
was dat ook andere instellingen dan huisartsenposten zich in principe kunnen aansluiten.  
Van deze voorziening is, en zal ook geen gebruik meer worden gemaakt, aangezien de 
Wkcz per 1 januari 2016 is ingetrokken en de overgangsregeling per 1 januari 2017 is 
geëindigd. Per laatstgenoemde datum worden klachten behandeld overeenkomstig de  
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Klachtenregeling huisartsenzorg 
Westland Schieland Delfland wordt derhalve na accordering van dit jaarverslag door het 
bestuur van de ZEL ingetrokken en de klachtencommissie opgeheven. 
 
Het jaarverslag 2016 is opgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, zevende 
lid, van de Wkcz, zoals gewijzigd bij wet van 7 april 2005, Stb 216.  
 
De bijlage bevat een schematisch overzicht van de in 2016 geregistreerde klachten. 
Teneinde herleidbaarheid van uitspraken tot bepaalde personen zo veel mogelijk te 
beperken worden klagers en aangeklaagden, ongeacht geslacht, steeds aangeduid met 
het mannelijk zelfstandig naamwoord en met “hij” en “zijn”, ook als uit de inhoud van de 
klacht blijkt dat het om een vrouwelijke patiënt gaat. 
 
De commissie merkt op dat delen van de tekst in de onderscheiden jaarverslagen de 
werkwijze van de commissie door de jaren heen standaard weergeven zonder dat deze op 
elk verslagjaar van toepassing zijn.  
 
Het jaarverslag wordt toegezonden aan het bestuur van de ZEL ter vaststelling en 
doorgeleiding aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de regionale 
inspecteur voor de gezondheidszorg, en aan Zorgbelang Zuid-Holland als de organisatie 
die in de regio Westland Schieland Delfland de belangen van de patiënten in algemene zin 
behartigt. Het wordt geplaatst op de webpagina van de Zorgorganisatie Eerste Lijn. 
(www.zel.nl) Vul onder “home” als trefwoord bij “zoek” in: “jaarverslag klachtencommissie”.  
 
De Klachtencommissie Huisartsenzorg WSD  

http://www.zel.nl/
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2. De klachtenregeling en de klachtencommissie 
 
2.1. De klachtenregeling 
 
2.1.1. De inhoud 
De sinds 1 december 2012 geldende regeling incorporeert ter wille van de 
overzichtelijkheid de relevante wettelijke bepalingen, zoals de verplichting van de 
zorgaanbieder een reactie op het oordeel van de commissie te geven, de meldingsplicht 
ingevolge artikel 2a van de Wkcz en de verplichting tot een jaarverslag en de inhoud 
hiervan. Zij regelt de aansluiting van zorgaanbieders bij de regeling en het royement; 
bepaalt de omvang van de commissie (vijf leden), voorwaarden voor benoeming, de wijze 
waarop een benoeming tot stand komt en de zittingsduur (drie jaar met de mogelijkheid 
van herbenoeming). Zij regelt de gevallen waarin een lid ter uitsluiting van het risico van 
bevooroordeling niet aan de beoordeling van een klacht kan deelnemen. In die gevallen 
behandelt de commissie klachten met drie leden. Zij geeft een opsomming van de vereiste 
kwalificaties en van de voorschriften voor de indiening van een klacht. Zij voorziet in de 
mogelijkheid van bemiddeling. Zij regelt de werkwijze van de commissie bij het onderzoek, 
waarbij partijen, desgewenst door een vertegenwoordiger of met bijstand, schriftelijk en 
eventueel mondeling hun standpunten kunnen voordragen. Zo nodig wordt informatie bij 
derden ingewonnen en worden getuigen en deskundigen geraadpleegd. Voorts geeft de 
regeling voorschriften over de verplichte en discretionaire elementen van de uitspraak en 
de mededeling van het oordeel. Ten slotte voorziet zij in de geheimhoudingsplicht en de 
bewaringstermijn van persoonsgegevens. 
 
Als sluitstuk van de reglementaire voorzieningen heeft de commissie op 17 oktober 2006 
een reglement als bedoeld in artikel 16 van de klachtenregeling (artikel 2, derde lid, 
WKCZ) vastgesteld. Het is gewijzigd bij besluiten van 23 januari, 18 juni en 30 oktober 
2007. 
 
Als regelingselement verdient in dit verband ten slotte vermelding het met de 
huisartsenposten overeengekomen protocol inzake coördinatie van de behandeling van 
klachten over gedragingen op een huisartsenpost door de klachtenfunctionarissen of 
interne klachtencommissies enerzijds en de commissie anderzijds, dat per 1 januari 2007 
in werking is getreden. 
 
 
2.1.2. De bekendmaking 
Het kringbestuur heeft de zorgaanbieders in 2007 een nieuwe voorlichtingsfolder over de 
klachtenregeling in voldoende aantal toegezonden als middel om die regeling op passende 
wijze onder de aandacht van hun cliënten te brengen. Hierbij is nog eens gewezen op de 
wettelijke verplichting hiertoe en op de mogelijkheid nieuwe folders aan te vragen. Bij het 
secretariaat van de commissie is in het verslagjaar enkele malen van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. Voorts is de folder in 2013 geactualiseerd, en vervolgens naar behoefte 
herdrukt. Bij de bevestiging van aanmeldingen voor aansluiting bij de klachtenregeling 
worden exemplaren meegezonden.  



Jaarverslag Klachtencommissie WSD 2016 

4 

 

2.2. De klachtencommissie 
 
2.2.1. Samenstelling 
De klachtencommissie bestaat uit vijf leden: 
- een onafhankelijk voorzitter; 
- twee leden voor de patiëntengeleding; 
- twee leden voor de huisartsengeleding. 
De commissie wordt ondersteund door een secretaris, ter beschikking gesteld door de 
ZEL. 
 
Samenstelling van de klachtencommissie in 2016: 
- Onafhankelijk voorzitter  mw. mr. J.H. de Kort 
- Leden voor de huisartsengeleding  mw. drs. P. Breas – Bakker, huisarts, niet-   

   praktiserend  

dhr. drs. A.B.H.H.M. Kramer, huisarts, niet-    

praktiserend  

- Leden voor de patiëntengeleding  mw. ing. M.C. Goossens  
   mw. mr. J.H. Phaff – van Ommen 
- Secretaris  dhr. mr. F.J.M. van Spaendonck 
 
2.2.2. Werkwijze 
Voorop wordt gesteld dat de commissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten met 
inachtneming van de waarborgen bedoeld in het tweede lid van artikel 2 Wkcz. Alle 
klachten konden binnen de voorgeschreven termijn van zes maanden worden 
afgehandeld. In het verslagjaar is de behandeling van klacht 16.04 op verzoek van klager 
gestaakt en op zijn verzoek later heropend De tussen gelegen tijd is niet meegeteld voor 
de looptijd.   
 
Zoals onder 2.1.1 is vermeld, is de werkwijze van de commissie nader geregeld in het op 
17 oktober 2006 vastgestelde, en nadien drie maal gewijzigde reglement als bedoeld in 
artikel 16 van de klachtenregeling. 
 
2.2.3. Bijeenkomsten 
De klachtencommissie kwam naar behoefte bijeen. Deze wordt primair bepaald door het 
aantal te behandelen klachten. Voor de telling van het aantal klachten geldt dat per 
aangeklaagde in een klachtbrief sprake is van een klacht. Eén klachtbrief die bijvoorbeeld 
op een triagiste van een huisartsenpost en twee dienstdoende artsen betrekking heeft 
wordt derhalve onder drie nummers opgenomen en geldt als drie klachten. Een 
uitzondering geldt als de grieven in een klachtbrief geheel identiek zijn, zoals bijvoorbeeld 
een klacht over de bereikbaarheid van de praktijk tegen de voor de organisatorische 
inrichting van de praktijk verantwoordelijke praktijkmaten. Deze toelichting is in 2016 van 
toepassing op de klachten 16.07 en 16.08 alsmede 16.09 en 16.10. In dat jaar zijn in 
twaalf klachtbrieven veertien klachten ontvangen. In vijf klachten kwam het tot een 
uitspraak. De commissie kwam hiertoe vier maal bijeen.    
  
Als algemene praktijk van de commissie geldt dat zij naast de “reguliere” vergaderingen 
(waarin lopende zaken van algemene aard en de stand van lopende klachtzaken worden 
behandeld, en over hiervoor in aanmerking komende klachten op stukken een beslissing 
wordt genomen) bemiddelingsgesprekken houdt en hoorzittingen inlast, één en ander 
afhankelijk van het verloop van de klachtbehandeling. Soms houdt de commissie een 
huishoudelijke vergadering. Voorts pleegt de commissie naar bevind van zaken overleg 
met het bestuur van de ZEL, met de organisaties die in de regio de belangen van de 
patiënten in algemene zin behartigen, en met de Inspectie. 
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2.2.4. Behandeling van de klacht 
Na ontvangst van de schriftelijke klacht toetst de commissie of de klacht is gericht tegen 
een zorgaanbieder die is aangesloten bij de klachtenregeling. Zo niet, dan is de commissie 
niet bevoegd en verwijst zij de klager naar de betrokken (niet bij de klachtenregeling 
aangesloten) huisarts. Klachten tegen niet aangesloten zorgaanbieders worden sinds 
2009 niet geregistreerd en tellen niet mee voor het aantal ingediende klachten.  
 
Bij aanvang van de procedure neemt de secretaris zo nodig telefonisch contact op met 
klager, geeft informatie, vraagt eventueel aanvullende informatie; bespreekt de doelen van 
klager, wijst hem op de mogelijkheid van bemiddeling en verwijst hem zo nodig naar 
Zorgbelang Zuid-Holland, afdeling informatie en klachtopvang.  
 
De commissie stuurt de klager een ontvangstbevestiging met bij onduidelijkheden een 
beknopte samenvatting van de klacht(onderdelen), informatie over de commissie en de 
klachtprocedure en de mogelijkheid van bemiddeling. Voorts wordt medegedeeld, dat de 
klacht na retournering van het bijgevoegde machtigingsformulier zal worden toegezonden 
aan de aangeklaagde zorgaanbieder met eventueel een voorstel tot bemiddeling dan wel 
een verzoek om verweer. In het  machtigingsformulier wordt tevens de machtiging voor het 
opvragen van informatie geregeld.  
 
Vervolgens stuurt de commissie aan aangeklaagde een brief met kopie van de klacht en 
de machtiging alsmede een informatieblad over de procedure. Ingeval de klager heeft 
gekozen voor bemiddeling verzoekt de commissie aangeklaagde te laten weten of hij 
hiermee akkoord gaat. Als dit niet het geval is wordt hem gevraagd om schriftelijk verweer 
te voeren. De commissie stuurt het verweer van aangeklaagde aan de klager met een 
verzoek om commentaar. Een eventuele schriftelijke repliek van klager wordt vervolgens 
voor commentaar toegezonden aan aangeklaagde. Een eventuele schriftelijke dupliek van 
aangeklaagde wordt ten slotte ter kennisneming toegezonden aan klager. Alle op de klacht 
betrekking hebbende stukken zendt de commissie in afschrift aan beide partijen. 
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. 
 
Ter verkrijging van aanvullende informatie voor het onderzoek kan de commissie een 
hoorzitting organiseren met klager en aangeklaagde of andere personen die direct 
betrokken zijn bij de ingediende klacht. Hiervan wordt schriftelijk verslag gedaan aan 
betrokkenen. Klager en aangeklaagden kunnen ook zelf verzoeken te worden gehoord. 
 
Vervolgens beoordeelt de commissie de klacht. Aangeklaagden kunnen zijn: de 
zorgaanbieder en de voor hem werkzame personen. De zorgaanbieder is de betrokken 
huisarts of de huisartsenpost als zodanig. Als de klacht ontvankelijk is, onderwerpt de 
commissie de aan haar verstrekte gegevens aan een onderzoek. Indien de commissie nog 
onbeantwoorde vragen heeft, vraagt zij klager, aangeklaagde of derden schriftelijk om 
nadere informatie. Zo nodig wint de commissie advies in van deskundigen. 
 
Na beraadslaging spreekt de commissie een oordeel uit over de gegrondheid van de 
klacht. Deze uitspraak doet de commissie schriftelijk en met redenen omkleed aan beide 
partijen toekomen. De commissie kan de uitspraak vergezeld doen gaan van een 
aanbeveling aan de aangeklaagde over door hem te nemen maatregelen. Aangeklaagde 
is verplicht binnen een maand schriftelijk te reageren op de uitspraak naar klager en de 
commissie en daarbij aan te geven of de uitspraak aanleiding geeft tot maatregelen. 
 
Klager heeft het recht te allen tijde de klacht in te trekken of de procedure te stoppen. In 
deze gevallen beëindigt de commissie de behandeling zonder een oordeel uit te spreken. 
De klacht en de reden van beëindiging worden wel meegenomen in de bijlage van het 
jaarverslag. 
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2.2.5. Bemiddeling 
Tenzij uit de strekking van de klacht terstond duidelijk is dat een poging tot bemiddeling 
geen zin heeft, of hieraan geen medewerking zal worden verleend, dan wel de aard van de 
klacht een onderzoek wenselijk maakt, geeft de commissie aan de klager een 
bemiddelingspoging onder leiding van bemiddelaars van de commissie in overweging. De 
secretaris peilt bij partijen de bereidheid hiertoe. Als beide hiermee instemmen, organiseert 
de klachtencommissie een bemiddelingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats met twee leden 
van de commissie, in principe één uit de patiëntengeleding en één uit de huisartsen 
geleding. Het oogmerk is tot een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat te komen.  
 
Komt het geschil aldus tot een oplossing dan beëindigt de commissie de behandeling met 
een door partijen en de bemiddelaars ondertekende “Registratie bemiddeling”, waarin het 
resultaat van de bemiddeling wordt vastgelegd. Komt het geschil niet tot oplossing dan 
wordt de klachtprocedure in principe voortgezet. De leden die hebben deelgenomen aan 
het bemiddelingsgesprek zullen niet betrokken worden bij de beoordeling van de klacht. 
Blijkens het jaarverslag 2005 van de “Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden” heeft 
de Inspectie bij een overleg met de commissie Haaglanden gewezen op het belang dat uit 
bemiddelingen de kwaliteitssignalen naar voren komen.  
 
Op 17 oktober 2006 heeft de commissie naar aanleiding hiervan afgesproken dat de 
bemiddelaars in de Registratie bemiddeling hieraan aandacht zullen geven. 
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3. Externe contacten 
 
3.1 Periodiek overleg met de Inspectie en met Zorgbelang Zuid-Holland 
De commissie heeft overwogen dat het periodieke overleg dat sinds haar instelling in de 
loop van de jaren heeft plaats gevonden tot voldoende duidelijkheid over de onderlinge 
verhoudingen en de wederzijdse verwachtingen heeft geleid. Voor een periodiek overleg 
zonder concrete aanleiding in bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen ziet zij dan ook 
onvoldoende reden. Zij heeft dit standpunt in 2007 aan de Inspectie voorgelegd met de 
uitnodiging haar te laten weten, als overleg naar het oordeel van de Inspectie zinvol zou 
zijn. In gelijkluidende zin heeft zij toen aan de voormalige RPCP’s/IKG’s bericht met de 
aantekening dat over zaken van meer praktische aard in de loop van het jaar 
vanzelfsprekend kan worden gecommuniceerd. De IKG’s DWO en Rijnmond zijn als 
gesprekspartners vervangen door Zorgbelang Zuid-Holland, afdeling informatie en klacht-
opvang. 
 

3.2 Zorgorganisatie Eerste Lijn 
De Zorgorganisatie Eerste Lijn houdt de klachtenregeling in stand en draagt uit dien 
hoofde de zorg voor de noodzakelijke facilitaire ondersteuning van de commissie, zoals 
registratie van de bij de klachtenregeling aangesloten huisartsen, verspreiding van 
voorlichtings-materiaal over de klachtenregeling en zo nodig ict-ondersteuning. 
 
De commissie, onderscheidenlijk de bemiddelaars hebben voor hun bijeenkomsten in het 
verslagjaar één keer gastvrij onderdak gehad bij het Vlietlandziekenhuis te Schiedam; één 
keer bij de Centrale Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord te Schiedam; één keer bij de 
ZEL te Naaldwijk en drie keer bij het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. Voorzitter en 
secretaris plegen zo nodig overleg met de contactpersoon namens de Zorgorganisatie 
Eerste Lijn over diverse aangelegenheden, veelal van praktische aard. 
 

3.3 Landelijk overleg secretarissen 
De secretaris nam deel aan het periodiek overleg van secretarissen op 22 maart en 4 
oktober 2016. In dit overleg worden collegiaal opvattingen over klachtbehandeling getoetst 
en onderling informatie, ervaringen en adviezen uitgewisseld. In 2016 stond ook de 
overgang van de Wkcz naar de Wkkgz op de agenda.   
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4. De klachtenbehandeling in 2016 
 
4.1. Algemeen 
Eind 2016 waren er 220 huisartsen aangesloten bij de klachtenregeling. De klachten-
commissie kwam in 2016 vier keer voor het behandelen van klachten bijeen en 
bemiddelaars twee keer.  

 
 
4.2. Schematisch overzicht van de in 2016 geregistreerde klachten 
Het overzicht is opgenomen in de Bijlage. Daarin zijn per klacht beknopt en 
geanonimiseerd beschreven: de klager, de aangeklaagde, de aard van de klacht, de 
behandelwijze van de klachtencommissie, de uitspraak en de reactie van de 
aangeklaagde alsmede de looptijd tussen datum ontvangst van de klacht en datum 
uitspraak c.q. beëindiging van de procedure. Zie ook de Inleiding over het gebruik van de 
mannelijke vorm.  
 
Als in de kolom “Behandelwijze door de klachtencommissie” in de Bijlage niets over 
bemiddeling wordt vermeld is geen voorstel hiertoe gedaan of is het voorstel door de 
klager afgewezen. In voorkomende gevallen worden dus wel afwijzingen door de arts 
vermeld (nadat klager had ingestemd) – in 2016 geen – alsmede geslaagde en niet 
geslaagde bemiddelingen – in 2016 twee. Hiernaast kan melding worden gemaakt van 
enkele klachten waarbij in rechtstreekse contacten tussen klager en aangeklaagde 
opheldering is verschaft of verontschuldigingen zijn aangeboden, waarna klager van 
verdere behandeling door de commissie afzag. 

 
 
4.3. Gegevens 2016 
 
4.3.1. Aantal klachten  
Zie voor de wijze van tellen van het aantal klachten onder 2.2.3. Zoals daar is vermeld, zijn 
In 2016 in twaalf brieven veertien klachten ontvangen.   
 
 
 

Aantal klachten 2016 2015 2014 2013 2012 

nieuw ontvangen  14 7 11 7 17 

overloop uit vorig jaar 0 0 +1 +2 +2 

doorloop naar volgend jaar 0 0 0 -1 -2 

Afgehandeld 14 7 12 8 17 
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4.3.2. Aard van de klacht 
In 2016 ging het in vier gevallen om twee aspecten en in de overige tien gevallen om één 
aspect. De in totaal achttien klachtaspecten waren aldus verdeeld: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij verdient aantekening dat de rubricering weinig gedifferentieerd is, omdat men 
anders wegens de vele verschillen al gauw in een te groot aantal kwantitatief zeer kleine 
rubrieken zou vervallen. De indeling van de klachten kan hierdoor soms arbitrair lijken. Het 
regelmatige verwijt dat klachten of de patiënt niet serieus worden genomen moet 
bijvoorbeeld de ene keer als vakinhoudelijk falen worden gezien, en zal de andere keer 
een kwestie zijn van inadequaat reageren in relationeel opzicht. En de klacht van slechte 
bereikbaarheid of onvoldoende beschikbaarheid is niet altijd een kwestie van  organisatie. 
 
4.3.3. De behandeling 
Als bemiddeling niet aan de orde is of niet tot een bevredigend resultaat leidt en de klager 
daarom een uitspraak wenst, wordt de klacht beoordeeld. 
 
Soms blijkt kennisneming van de klacht voor de aangeklaagde aanleiding om spontaan 
zijn handelen toe te lichten of zich te verontschuldigen. Ook om andere, uiteenlopende 
redenen zien klagers wel van voortzetting van de procedure af. Verwezen zij naar de 
bijlage. 
 
Er werden zeven klachten afgehandeld; twee door bemiddeling en vijf met een uitspraak. 
In zeven gevallen werd de procedure tussentijds beëindigd. In de gevallen die tot een 
uitspraak leidden hield de commissie schriftelijk hoor en wederhoor en vond een 
hoorzitting plaats. In alle gevallen zijn partijen ter zitting verschenen.  
 
In 2016 gaf de commissie bij klacht 16.09 een aanbeveling. 
 
4.3.4. Looptijd van de procedure (tussen ontvangst en uitspraak/beëindiging), 
 

Looptijd (in weken) 2016 2015 2014 2013 2012 

Minimum 1 4 5 3 3 

Maximum 17 33 47 19 16 

Gemiddeld 7 15 14 10 7 

 
Een relatief laag gemiddelde, zoals ook in 2012 en 2013, is vanzelfsprekend toe te 
schrijven aan het aantal klachten dat in een vroeg stadium na ontvangst is beëindigd 
alsmede aan het ontbreken van uitschieters zoals 47 weken in 2014. 

Klachtaspecten 2016 2015 2014 2013 2012 

vaktechnisch handelen 8 4 7 3 10 

relatie aangeklaagde –patiënt 4 3 6 2 5 

organisatie 6 3 1 1 1 

Totaal 18 10 14 6 16 


