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DATUM: 1 januari 2021 

 
Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat u over bepaalde zaken niet tevreden bent. Wij vinden het vervelend 

als u met deze klachten blijft rondlopen. Het uiten van uw mening is voor ons van groot belang. Daarom voor u en ons 

deze klachtenprocedure. Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u het klachtenformulier in 

te vullen en dit bij ons af te geven of naar ons te sturen ter attentie van de directie. Wij zullen er alles aan doen om 

samen met u de juiste oplossing te vinden. Uiteraard kunt u ook gewoon rechtstreeks uw behandelaar aanspreken.  

Procedure 

Indien u een klacht indient, zal onderstaande klachtenprocedure doorlopen worden samen met uw leverancier. Onze 

klachtenregeling is opgesteld conform de richtlijnen uit de SEMH erkenningsregeling.  

Doorloop het interne klachtenprotocol  

Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en samen met u een oplossing zoeken. Belangrijk hierbij is dat wij u goed op 

de hoogte houden van hetgeen gaat gebeuren. Mocht u een schriftelijke klacht indienen dan zult u binnen 5 werkdagen 

een bevestiging van ons ontvangen en proberen wij u binnen 10 werkdagen een oplossing aan te bieden. Wij gaan ervan 

uit dat wij uw klacht zo veel mogelijk ter plaatse kunnen oplossen of u direct kunnen vertellen wat wij gaan doen. 

Bemiddeling klachtenfunctionaris Bewegingsvisie 

Mocht u ondanks onze inspanningen - toch het gevoel hebben dat we er samen niet goed uitkomen - kunnen we gebruik 

maken van een klachtenfunctionaris van Bewegingsvisie. Bewegingsvisie is de overkoepelende organisatie waar wij lid 

van zijn. Hopelijk brengt een frisse blik een goede oplossing. Wilt u gebruik van maken van deze mogelijkheid, kunt u 

een klachtenformulier invullen en sturen naar Klachtenfunctionaris Bewegingsvisie, Hyacinthstraat  57, 8013 XX te 

Zwolle.  

Ontvangst van uw klacht wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk door de klachtenfunctionaris bevestigd waarna u 

wordt geïnformeerd over de verdere afhandeling van uw klacht. Belangrijk om te weten is dat de klachtenfunctionaris 

geen officiële klachtencommissie is.  

Klachtencommissie Orthopedische en Medische hulpmiddelen 

Indien er nog steeds geen passende oplossing is gevonden, heeft zowel u als de leverancier de mogelijkheid om gebruik 

te maken van De Geschillencommissie.  Hier kunt de klacht op verschillende manieren indienen: 

• Via het digitaal klachtenformulier op https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/ 

• Postadres Postbus 90600 2509 LP Den Haag 

• Bezoekadres Bordewijklaan 46 2591 XR Den Haag Telefoonnummer: 070 – 310 53 10 

maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10:00 tot 16:00 uur 
 

De klachtencommissie neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u op. Zij vragen uw 

toestemming om uw dossier op te vragen en eventueel aanvullende benodigde informatie. Nadat het dossier compleet 

is, ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van de klachtencommissie. Daarna gaan zij via het principe 

van hoor en wederhoor kijken wat er aan de hand is en wat een passende oplossing kan zijn. Zodra zij voldoende 

informatie hebben geven zij hun oordeel aan beide partijen af.   

 

  


