
Klachtenregeling Geriant

Inleiding 

De hulpverleners en de organisa� e van Geriant doen hun best maar soms gaan de dingen niet zoals 

mensen dat graag willen. Dat kan problemen of bezwaren opleveren. 

Ondervindt u zo’n probleem of bezwaar bij de hulpverlening door Geriant, dan hopen we dat u dat 

kenbaar wilt maken. Dan kunnen we proberen die voor u weg te nemen, maar ook in het algemeen de 

hulpverlening voor al onze cliënten op dat punt verbeteren.

U kunt op allerlei manieren uw probleem of bezwaar kenbaar maken binnen en buiten Geriant. Natuurlijk 

kunt u uw probleem of bezwaar meteen bespreken met de hulpverlener van Geriant die u het vaakst ziet, 

meestal de casemanager. Maar Geriant biedt u met opzet ook andere mogelijkheden. U kunt het beste zelf 

afwegen welke manier het beste bij uw probleem of bezwaar past.

Interne en externe mogelijkheden
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Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Geriant hee�  ook een ona� ankelijke klachtenfunc� onaris. U kunt met hem contact opnemen om uw 

probleem, bezwaar of klacht te bespreken. Deze klachtenfunc� onaris kan u daarmee helpen en vervolgens 

ook stappen ondernemen om tot een oplossing te komen. De klachtenfunc� onaris is met opzet daarom 

‘laagdrempelig’ bereikbaar voor iedereen. Hoe deze klachtenfunc� onaris te werk gaat, is vastgelegd in het 

klachtenreglement van Geriant. Dat klachtenreglement voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten 

en geschillen zorg (Wkkgz). 

In gesprek met uw hulpverlener of leidinggevende

U kunt vanzelfsprekend ook proberen uw probleem of bezwaar op te lossen door in gesprek te gaan met 

uw hulpverlener (meestal uw casemanager), met uw Geriant-arts of met hun leidinggevende. Ook is het 

mogelijk uw klacht te bespreken met de direc� e van Geriant. Dat kunt u zelf doen, maar daarbij kunt u ook 

ondersteuning vragen door de klachtenfunc� onaris.

Mogelijkheden buiten Geriant

Wilt u niet in gesprek met een medewerker van Geriant of de klachtenfunc� onaris, dan kunt u er voor 

kiezen uw klacht bij een externe instan� e in te dienen. Dat kan bij de Geschillencommissie waarbij Geri-

ant is aangesloten. Ook kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Voor de Wet bijzondere 

opneming in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) is er een aparte klachtencommissie. Daarvoor kunt u 

terecht bij de externe klachtencommissie van GGZ Noord-Holland-Noord waarbij Geriant is aangesloten. 

De wet BOPZ regelt opname onder dwang met bijvoorbeeld een InBewaringStelling (IBS) of Rechterlijke 

Mach� ging (RM).

De Geschillencommissie

De Geschillencommissie is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Geriant 

is aangesloten bij de Geschillencommissie Algemeen. Op de website van De Geschillencommissie vindt 

u het klachtenreglement en uitleg hoe u uw klacht kunt indienen. Aan het indienen van een klacht bij de 

Geschillencommissie zijn kosten verbonden. Het bedrag is € 125,--(2018). Geriant vergoedt u deze kosten. 

Zie www.degeschillencommissie.nl.
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Klachtencommissie voor klachten over dwang in de zorg

Hier kunt u via een formulier uw klacht indienen over een gedwongen opname in de Geriant-kliniek. De 

commissie hee�  een klachtenreglement waarin te lezen is op welke manier uw klacht wordt behandeld. U 

vindt formulier en klachtenreglement van deze klachtencommissie op de website van Geriant, maar u kunt 

deze documenten ook opvragen bij het bedrijfsbureau van Geriant of bij de externe klachtencommissie 

van GGZ Noord-Holland Noord. De contactgegevens vindt u verderop in deze folder. Het indienen van een 

klacht is kosteloos.

Landelijk Meldpunt Zorg

U kunt er ook voor kiezen contact op te nemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit meldpunt lost uw 

probleem of bezwaar niet op, maar biedt een luisterend oor en kan u de weg wijzen bij het oplossen 

daarvan. Als het Landelijk Meldpunt Zorg uw klacht of bezwaar zo erns! g vindt, dat nader onderzoek nodig 

is, zal het Meldpunt uw klacht of bezwaar doorgeven aan de Inspec! e Gezondheidszorg en Jeugd. Dat 

gebeurt alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

De contactgegevens van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u verderop in deze folder.

Kort samengevat

Bent u ontevreden over de hulpverlening van Geriant? Dan staan er verschillende wegen voor u open:

• Neem contact op met de klachtenfunc! onaris en/of

• Bespreek uw klacht of bezwaar:

- met uw hulpverlener van Geriant of

- met uw arts bij Geriant of

- met hun leidinggevende

• En als dan niet tot een bevredigende oplossing leidt:

- met de direc! e van Geriant.

Wilt u dat niet of is uw klacht naar uw mening onvoldoende afgehandeld? Neem dan contact op met:

• de Geschillencommissie Zorg Algemeen;

• de externe klachtencommissie van GGZ Noord-Holland Noord als uw klacht gaat over dwang in de zorg 

(wet BOPZ);

• het Landelijk Meldpunt Zorg.
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Registreren 

Geriant beschouwt klachten als mogelijkheid tot verbetering van de kwaliteit van het aanbod. Daarom 

vragen wij onze medewerkers uw klacht te melden bij de direc� e. Dat gebeurt zonder dat uw naam wordt 

genoemd.

Vragen 

Voor vragen over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met uw casemanager of met de 

klachtenfunc� onaris.

Adressen 

Klachtenfunctionaris Geriant

U kunt een afspraak maken met de klachtenfunc� onaris. Hij kan dan bijvoorbeeld bij u langs komen, of een 

afspraak maken op één van de Geriant-loca� es bij u in de buurt. De klachtenfunc� onaris is:

Peter Neven, 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Titanialaan 15A

1702 AZ Heerhugowaard

E-mail: klachtenfunc� onaris@geriant.nl

Telefoon: 06-12 02 94 19 

De Geschillencommissie Zorg Algemeen

Postadres:

Postbus 90600 

2509 LP Den Haag

Bezoekadres:

Bordewijklaan 46

2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 310 53 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Website: www.degeschillencommissie.nl
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Externe klachtencommissie (klacht over dwang in de zog)

De klachtenreglementen en klachtenformulieren vindt u op www.geriant.nl of door deze op te vragen bij 

uw casemanager, bij het bedrijfsbureau van Geriant of door te bellen naar de externe klachtencommissie:

Ambtelijk secretaris externe klachtencommissie: mevrouw W. Dekker 

Postbus 18 

1850 BA HEILOO 

Telefoon 072 531 23 40 

Landelijk Meldpunt Zorg

Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg leest u hoe u in contact kunt komen en hoe het Meldpunt 

te werk gaat.

Zie www.landelijkmeldpuntzorg.nl. 

U kunt ook bellen: 088 - 120 50 20.

Adressen

Geriant Kop van Noord-Holland

tel.  0223 648 100 

info1@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Noord

tel. 072 527 03 90

info2@geriant.nl

Geriant  Noord-Kennemerland Zuid

tel. 072 514 66 66

info5@geriant.nl 

Geriant West-Friesland

tel. 0229 741 741

info4@geriant.nl  

Geriant kliniek

tel. 072 527 22 65

info3@geriant.nl

(c) Geriant, versie 21/06/2018


