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Klachtenprocedure Thuiszorg Comfort voor cliënten 
 
Inleiding 
U ontvangt zorg van Thuiszorg Comfort en door hen geselecteerde zorgverleners.  
 
Soms kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat is vervelend en daarover moet gepraat kunnen 
worden. Immers alleen dan kan er wat aan gedaan worden en kunnen verbeteringen in gang worden 
gezet. Het is aan te raden in gesprek te gaan met de betreffende zorgverlener of de wijkverpleegkundige. 
U kunt uw klacht ook bespreken met de klachtenfunctionaris van Thuiszorg Comfort. Deze probeert met u 
tot een oplossing te komen.  
In deze folder vindt u informatie wat u kunt doen als u niet tevreden bent of wilt klagen over de door u 
ontvangen zorg. 
 
Niet tevreden, dan eerst praten. 
Wanneer u niet tevreden bent over de aan u geboden zorg, is het aan te raden daar over in gesprek te 
gaan met de betreffende zorgverlener of de wijkverpleegkundige. Indien u dat moeilijk vindt kunt u 
anderen vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Soms is het praten over de als moeilijk ervaren situatie al 
heel verhelderend. Misverstanden kunnen worden opgelost en onbegrip kan worden weggenomen. 
Is na een gesprek de situatie niet verbeterd of zijn er andere redenen waarom u het gesprek niet aan wilt 
gaan, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van Thuiszorg 
Comfort.   
 
Het indienen van een klacht. 
De cliënt (of op diens verzoek zijn/haar vertegenwoordiger) kan zelf een klacht indienen bij de 
klachtenfunctionaris. Het kan zijn dat u ontevreden bent over de uitgevoerde zorg, over de bejegening of 
de communicatie. De klacht wordt schriftelijk/ email ingediend.  U beschrijft daarin zo goed mogelijk wat 
de grondslag is van uw klacht. 
 
De klachtenfunctionaris behandelt geen schadeclaims en doet geen uitspraak over al dan niet juridische 
aansprakelijkheid. Daarover beslist de rechter. 
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Hoe gaat het verder? 
• Binnen 14 dagen nadat u de klacht heeft ingediend, krijgt u ofwel telefonisch ofwel schriftelijk een 

bevestiging van ontvangst. 
• Met u wordt besproken of er een bemiddelaar ingeschakeld zal worden om te komen tot een 

oplossing.  
• De klachtenfunctionaris verzamelt documenten en informatie om de klacht verder te kunnen 

onderzoeken. 
• Na afronding van het onderzoek verklaart de klachtenfunctionaris of de klacht gegrond of niet 

gegrond is. 
• De klachtenfunctionaris geeft inzage in het gedachtegoed dat tot het oordeel heeft geleid. 
• De klachtenfunctionaris geeft aanbevelingen, welke gelden als een zwaarwegend advies. 

 
Doel van de klachtenregeling: 
• Bieden van een mogelijkheid om de ontevredenheid voor te leggen en op te lossen. 
• Bijdragen aan de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de zorg. 
• Herstellen van de relatie tussen cliënt, zorgorganisatie en /of zorgverlener, gebaseerd op onderling 

vertrouwen en gelijkwaardigheid. 
 
Wat zijn de kosten? 

Voor u als cliënt zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Als u zich laat 
bijstaan door een bemiddelaar/ adviseur of deskundige, dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening. 
Afschriften van stukken worden tegen kostprijs verstrekt. 

 
Adres, meer informatie of vragen? 

 
Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris van Thuiszorg Comfort kunt u een mail sturen 
naar info@thuiszorgcomfort.nl  tav de klachtenfunctionaris.  Hierin hoeft u de zaak nog niet geheel uit 
te leggen, de klachtenfunctionaris zal contact met u opnemen. Tevens kunt u bellen naar 050-
5032553. 
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