
 

 

Klachten Wet Zorg en Dwang 
 

 

INLEIDING 

Doorgaans heeft St. Franciscus tevreden cliënten. Toch kan er wel eens iets mis gaan. 

Er kan ontevredenheid ontstaan bij de toepassing van de Wet Zorg en Dwang.  

Blijf niet rondlopen met deze klacht of ontevredenheid. Maak deze klacht kenbaar. 

St. Franciscus neemt elk signaal van onvrede serieus omdat klachten ons helpen om de 

kwaliteit van de zorg en ondersteuning te verbeteren. 

De inzet zal altijd zijn om de klacht eerst in goed overleg met elkaar op te lossen, mocht dat 

niet lukken dan kan er een beroep worden gedaan op de landelijke klachtencommissie.  

St. Franciscus is aangesloten bij de landelijke KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). 

 

Waar staat de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg voor? 

De KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg is een landelijke klachtencommissie die specifiek 

voor de Wet Zorg en Dwang is opgericht. Zorgorganisaties die werken met de Wet Zorg en 

Dwang kunnen zich hierbij aansluiten. De klachtencommissie heeft als taak om klachten van 

de cliënt en/of vertegenwoordiger(s)  in behandeling te nemen en een uitspraak te doen 

over de klacht.  Deze uitspraak is bindend en kan eventueel nog aangevochten worden via 

de rechtbank. De commissie bestaat uit drie deskundigen een jurist en een gekwalificeerde 

zorgverlener. De derde deskundige, die wordt ingeschakeld, is afhankelijk van het 

onderwerp van de klacht.   

 

Het KOZC onderscheidt de volgende klachten: 

● een beslissing over de wilsbekwaamheid van de cliënt 

● een beslissing om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen 

● een beslissing om onvrijwillige zorg uit te voeren 

● een beslissing om onvrijwillige zorg uit te voeren buiten het zorgplan om 

● een beslissing over ontslag of verlof 

● een beslissing van een WZD-functionaris 

 

Daarnaast behandeld het KCOZ klachten over nakoming van de volgende verplichtingen: 

● de verplichting om een dossier bij te houden, voor zover dat betrekking heeft op 

onvrijwillige zorg 

● een verplichting van de WZD-functionaris 

Hoe een klacht in te dienen bij het KCOZ? 

Om een klacht in te dienen bij de KCOZ moet de volgende route gevolgd worden: 

1. Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar worden 

ingediend bij de zorgorganisatie waarop de klacht betrekking heeft, bij St. Franciscus 

dus. Hierdoor is gewaarborgd dat cliënten en hun vertegenwoordigers op één adres 

terecht kunnen met klachten. 

https://www.kcoz.nl/home
https://www.kcoz.nl/home
https://www.kcoz.nl/home


 

2. St. Franciscus neemt contact op met het secretariaat van de KCOZ om de klacht 

kenbaar te maken. St. Franciscus krijgt dan een code waarmee ingelogd kan worden 

op het portaal van de KCOZ. De klacht kan vervolgens veilig worden geüpload. 

3. Na ontvangst van de klacht neemt het KCOZ contact op met 

cliënt/vertegenwoordiger die de klacht heeft ingediend en de persoon op wie de 

klacht betrekking heeft. Ook de klager krijgt een code waarmee hij kan inloggen op 

het portaal van het KCOZ. Zowel de klager als degenen op wie de klacht betrekking 

heeft, heeft via het portaal altijd inzage in het klachtendossier. 

Uitspraak over de klacht 

1. De KCOZ doet binnen 2 weken een uitspraak. Deze uitspraak is bindend. 

2. Als de klacht betrekking heeft op een beslissing of nakoming van een verplichting die 

geen gevolg meer heeft voor de cliënt doet de KCOZ binnen 4 weken een uitspraak.   

3. Als er geen oordeel is van het KCOZ binnen de termijn van 4 weken kan, de klacht bij 

de rechtbank voorgelegd worden zonder dat er een oordeel is van het KCOZ. 

Ondersteuning van de cliënt/vertegenwoordiger gedurende het proces 

Voor de cliënt/vertegenwoordiger is er de mogelijkheid om zich te laten ondersteunen door  

een onafhankelijke externe cliëntvertrouwenspersoon WZD , deze is door het zorgkantoor 

beschikbaar gesteld.  De externe cliëntvertrouwenspersoon WZD heeft een adviserende rol 

en kan ook bemiddelen bij de klacht en u helpen om de procedure te doorlopen. 

 

Interne klachtenprocedure 

Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om de klacht eerst intern te bespreken. Voor cliënten is 

er de mogelijkheid om contact op te nemen met de CVP (cliëntvertrouwenspersoon). De 

interne cliëntvertrouwenspersoon heeft een adviserende rol en kan niet bemiddelen in de 

klacht. Voor St. Franciscus is de CVP: 

Paulien Versantvoort  

mobiele nummer 06-34114902 

pversantvoort@zorgbelang-brabant.nl, 

Ook kan de klachtenfunctionaris van St. Franciscus ingeschakeld worden. Deze kan 

bemiddelen om de klacht op te lossen. 

 

Werkwijze: 

       U brengt uw klacht verder in de ‘lijn’. 
1. U kunt zich met uw klacht richten tot de teamleider of de betrokken zorgmanager. Bij 

voorkeur schriftelijk. 

2. Binnen één week krijgt u een bevestiging van uw klacht. 

3. De teamleider of zorgmanager doet onderzoek naar uw klacht. Hierbij geldt het 

principe: hoor en wederhoor. 

4. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met de teamleider of zorgmanager. In dit 

gesprek worden de bevindingen van de teamleider of zorgmanager besproken. 

5. Een verslag van het onder punt 4 bedoelde gesprek met de eindconclusie van de 

teamleider of zorgmanager wordt u toegestuurd. 

https://drive.google.com/open?id=1-nN1Db_X5S_HAwqIWfRHmpG7HXy6mLrt
mailto:pversantvoort@zorgbelang-brabant.nl


 

6. Indien u het niet eens bent met het verslag of de eindconclusie of als u anderszins 

niet tevreden bent, dan kunt u zich richten tot de landelijke klachtencommissie 

onvrijwillige zorg 

     

Klachtenfunctionaris 

De functionaris binnen St. Franciscus die de klachtenbehandeling in het takenpakket 

heeft kan bemiddelen bij een klacht en helpen om een oplossing te vinden. Het 

spreekt vanzelf dat uw klacht vertrouwelijk wordt behandeld. De functionaris die 

uw klacht in behandeling neemt kiest geen partij. Deze functionaris biedt u 

ruim de gelegenheid om uw verhaal te vertellen en kan u helpen uw klacht te 

verduidelijken. Deze functionaris is in dienst van St. Franciscus maar stelt zich 

onafhankelijk op. De klachtenfunctionaris van St. Franciscus is: 

  Mevrouw J. Jacobs 

Telefoon: 0161-453442 of 06-57582462 

 

  

 

 


