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1. Inleiding 

Door INTERVICT is enkele jaren geleden op verzoek van het Fonds Slachtofferhulp een 

verkennend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke leemten in het aanbod van slachtofferhulp in 

Nederland. Daartoe zijn focusgroepsessies belegd met gedupeerden van verschillende vormen 

van criminaliteit, verkeersongelukken en rampen. In dat kader zijn tevens enkele focusgroepen 

gehouden met gedupeerden van ernstige medische missers (Van Dijk & Klerx-van Mierlo, 

2009). Uit deze laatste focusgroepen bleek dat bij een aanzienlijk groep gedupeerden van 

ernstige medische missers ook jaren later nog veel onvrede bestaat over de afhandeling van 

hun klacht. Hier leek dus inderdaad sprake te zijn van een leemte in de in Nederland 

beschikbare hulpverlening voor gedupeerden.  

In de medische literatuur is herhaaldelijk gewezen op tekortkomingen in de nazorg voor door 

medische missers gedupeerden in Nederland (bijvoorbeeld rapport commissie Lemstra, 2010; 

Friele et al, 2008; Kruikemeier et al, 2009). Ook in andere landen zijn initiatieven genomen om 

de klachtenafhandeling in de zorg meer cliëntvriendelijk te maken (bv de Harvard consensus, 

2009). 

 

Door de VU is in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar knel- en mogelijke verbeterpunten in de 

nazorg voor gedupeerden van medische missers (Smeehuijzen, van Wees, Akkermans et al. 

(2013). In het onderzoeksrapport zijn aanbevelingen opgenomen voor mogelijke verbeteringen. 

Als mogelijke oplossingsrichting zou kunnen worden gedacht aan versterking van 

onafhankelijke, gespecialiseerde rechtshulp door letseladvocaten. Door middel van zulke 

rechtshulp zouden gedupeerden toegang kunnen vinden tot civielrechtelijke of tuchtrechtelijke 

procedures en eventueel tot aangiften bij politie of het Openbaar Ministerie. De VU 

onderzoekers betwijfelen echter of de letseladvocatuur steeds de meest geëigende categorie is 

om de gedupeerden te begeleiden. Hun betrokkenheid zou ook kunnen leiden tot een onnodige 

juridisering van het conflict. Hierbij zou een rol kunnen spelen dat de juridische escalatie en 

focus op schadevergoeding onvoldoende aansluiten op de reële behoeften van de gedupeerden. 

In de Verenigde Staten waar een groot aanbod bestaat van zogenoemde ‘ambulance chasers’, 

lijkt deze juridiserende aanpak inderdaad niet te leiden tot meer tevredenheid onder de 

doorsnee gedupeerden (Danzon, 1991; Relis, 2007). Als alternatieve oplossingsrichtingen 

noemen de VU-onderzoekers de aanstelling van disclosure-functionarissen in ziekenhuizen of 

doorverwijzing naar case managers bij Slachtofferhulp Nederland. 

 

Over het rapport van de VU is destijds een discussiebijeenkomst georganiseerd in Amsterdam 

waaraan door een groot aantal klachtenfunctionarissen in de zorg is deelgenomen. Tijdens de 

discussie werd opgemerkt dat de klachtenfunctionarissen in de zorg een belangrijke rol spelen 

bij de informele klachtenafhandeling en dat deze nog verder zou kunnen en moeten worden 

uitgebouwd. Uit het onderzoek van Smeehuijzen et al. (2013) blijkt dat het optreden van een 



 

6 
 

klachtenfunctionaris vaak bestaat uit de volgende concrete activiteiten: “Het bieden van een 

luisterend oor, het verschaffen van informatie over (claim)procedures, het arrangeren van een 

gesprek met de betreffende arts(en), het aanwezig zijn bij dit gesprek en zorgen voor 

verslaglegging” (p. 84). De Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor 

Gezondheidszorg (VKIG, 2014) omschrijft de functie klachtenfunctionaris als volgt: “Een of 

meer personen die, als onderdeel van de door de zorgaanbieder ingestelde klachtenregeling 

voor cliënten, uitvoering geven aan de met deze klachtenregeling samenhangende 

werkzaamheden (kernactiviteiten)” (p. 19). De klachtenfunctionaris, werkzaam in zowel 

ziekenhuizen alsmede andere zorginstellingen, zoals huisartspraktijken en verpleeghuizen, 

heeft een bemiddelende rol in conflicten tussen zorgverlener en cliënt. Naast de directe cliënt 

van de zorgaanbieder, kunnen ook naasten en nabestaanden cliënten van de 

klachtenfunctionaris zijn (VKIG, 2014). Ook zorgverleners werkzaam voor een zorgaanbieder 

of zorgaanbieders anders dan de zorgverlener kunnen een beroep doen op de 

klachtenfunctionaris. 

 

De manier van klachtafhandeling via een klachtenfunctionaris wordt bestempeld als informeel, 

in de zin dat een vraag/zorg of klacht wordt afgehandeld zonder dat het tot de indiening van 

een formele klacht en een bindende uitspraak komt. De informele klachtenafhandeling wordt 

ook wel klachtenbemiddeling genoemd. Aangezien sommige zorginstellingen nog geen 

klachtenfunctionaris in dienst hebben, wordt daar slechts de formele klachtafhandeling via de 

klachtencommissie gehanteerd. 

In juni 2010 is een wetsvoorstel ingediend dat beoogt de informele procedure verplicht te 

stellen. Het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) is reeds 

aangenomen door de Tweede Kamer en thans in behandeling in de Eerste Kamercommissie 

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In dit voorstel wordt de aanstelling van een 

klachtenfunctionaris door de zorgaanbieder voorgeschreven, die, op verzoek van de cliënt, 

kosteloos bijstand verleent bij het afhandelen van een klacht. Belangrijk hierbij is dat de 

zorgaanbieder de onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris bij het uitvoeren van diens 

functie waarborgt (Smeehuijzen et al. 2013). 

 

De opkomst van de informele klachtafhandeling in de vorm van een klachtenfunctionaris staat 

volgens Friele en Koppen (2010) in verband met de ‘Wet klachtrecht cliënten zorgsector’ 

(WKCZ), die in 1995 is ingevoerd. Deze wet omvat de eis jegens zorgaanbieders een regeling 

te treffen omtrent de behandeling van klachten (Art. 2 WKCZ). Klachten dienen te worden 

behandeld door een klachtencommissie, bestaande uit minimaal drie leden. Gevreesd werd dat 

deze formele procedure van klachtafhandeling een te zware druk op de commissies zou leggen 

wegens het grote aantal klachten. Volgens Friele en Coppen hebben zorgaanbieders met 

vooruitziende blik geïnvesteerd in informele klachtbehandeling, om op deze manier het aantal 
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formele te behandelen klachten door de klachtencommissie in te perken. Dit initiatief wordt nu 

dus wettelijk verankerd. 

 

De VKIG heeft in 2013 een beroepsprofiel voor de functie klachtenfunctionaris opgesteld, 

waarbij verscheidene kernactiviteiten onderscheiden worden. Deze activiteiten zijn opgesplitst 

in twee types, namelijk individueel, gericht op specifieke zaken, en collectief, waarbij er sprake 

is van activiteiten van structurele aard. Individuele activiteiten omvatten opvang, informatie en 

advies, bijstand, bemiddeling, procesbegeleiding en voortgangsbewaking en begeleiding bij 

bijzondere situaties (VKIG, 2014). De activiteiten van structurele aard behelzen voorlichting en 

scholing, over zowel (klacht)recht als klachtenmanagement, signalering en advisering omtrent 

verbetering van de kwaliteit van zorg en advisering en beleidsontwikkeling, in het kader van 

klachtenmanagement (VKIG, 2014). Bekend is dat de taken en bevoegdheden van 

klachtenfunctionarissen in de praktijk nog sterk uiteenlopen. Verklaringen die gegeven worden 

voor de variaties binnen deze functie zijn de historie en cultuur van de zorgsector en de positie 

van een cliënt daarin, de beschikbare middelen, en de waarde die de directie hecht aan 

klachtenmanagement (VKIG, 2014). 

 

Hoewel klachtenfunctionarissen zich voornamelijk bezig houden met klachtenafhandeling ten 

behoeve van patiënten en/of familieleden, is hun werk vooral bemiddelend van aard en dus 

steeds mede gericht op het creëren van veilige kaders waarbinnen de zorgverleners op een 

adequate wijze op klachten kunnen en willen reageren. Het op een constructieve wijze bij de 

bemiddeling betrekken van de aangeklaagde dient de belangen van beide partijen. Hierbij mag 

het voorkomen van schadelijke gevolgen voor de zorgverlener zelf overigens niet over het hoofd 

worden gezien. Medische missers en andere onverwachte negatieve uitkomsten bedreigen 

namelijk niet alleen het welzijn van de patiënt, maar ook dat van de zorgverlener (McCay & Wu, 

2012). De zorgverlener, die ten gevolge van medische fouten zowel psychische als lichamelijke 

klachten ervaart, wordt in de literatuur aangeduid als de ‘second victim’ (McCay & Wu, 2012). 

 

Voor de zorgverlener kunnen medische fouten verschillende negatieve effecten hebben. Zo is 

er op de korte termijn een reële kans dat de betreffende arts of verpleegster een acute 

stressreactie ervaart. Deze stressreactie kan zich manifesteren in verscheidene vormen zoals 

bijvoorbeeld depressie, slapeloosheid, slechte concentratie, geheugenproblemen, schaamte, 

schuldgevoelens en boosheid. Ook komt het voor dat artsen bang zijn de fout openbaar te 

maken aan de patiënt, de familie en/of collega’s. ‘Second victims’ hebben gedurende de 

nasleep van een medische fout regelmatig het idee dat hun professionele prestatievermogen 

negatief is beïnvloed. Ondanks het feit dat zorgverleners in deze situaties trachten hun 

professionele zelfverzekerdheid te behouden, kunnen zijn toch een zekere mate van zelftwijfel, 

onzekerheid en bezorgdheid ervaren (McCay & Wu, 2012).  
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Bovengenoemde effecten kunnen enkele dagen tot weken aanhouden en verdwijnen vaak pas 

nadat de ‘second victim’ zijn/haar verhaal uitgebreid heeft kunnen toevertrouwen aan een 

collega of vriend(in). Helaas is er vanwege de werkdruk binnen ziekenhuizen vaak weinig tijd 

voor zorgverleners om te herstellen na het begaan van een medische fout. Daarnaast is het voor 

artsen vrijwel onmogelijk vermijdende coping strategieën toe te passen gezien het feit dat het 

werk doorgaat en zij vaak al snel opnieuw geconfronteerd worden met vergelijkbare patiënten 

en situaties (McCay & Wu, 2012). Dergelijke factoren kunnen leiden tot een daadwerkelijke 

verslechtering van het professioneel handelen, waardoor een veilige patiëntenzorg in gevaar 

kan komen (Schiechtl, Hunger, Schwappach, Schmidt & Padosch, 2013). Het is dan ook niet 

verrassend dat verschillende onderzoekresultaten wijzen op een kloof tussen de behoefte aan 

adequate steun bij zorgverleners en het aanbod vanuit de zorginstelling. Het overgrote deel van 

de zorgverleners lijkt niet tevreden te zijn met de support die hen wordt aangeboden na het 

begaan van een medische fout (MacLeod, 2014; Ullström, Andreen, Sachs, Hansson, Ovretveit, 

& Brommels, 2014). Deze zorgelijke gevolgen wijzen op het essentiële belang van de 

aanwezigheid van ondersteunende personen of netwerken die niet alleen de patiënt, maar ook 

de zorgverlener bescherming en steun kunnen bieden (Seys et al, 2013). 
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2. Het onderzoek 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), een voortzetting van het in juni 2010 

ingediende wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz), beoogt, zoals gezegd, dat alle 

instellingen van gezondheidszorg klachtenfunctionarissen en geschilleninstanties instellen. De 

klachtenfunctionaris dient volgens de wet onafhankelijk van het bestuur te kunnen optreden. 

Voor het overige wordt de invulling van functie overgelaten aan de ziekenhuisbesturen. Het 

afzien van nadere regelgeving betreffende de inhoud van de functie wordt in de toelichting bij 

de concept AMvB als volgt beargumenteerd: “Het stellen van meer regels is niet alleen moeilijk 

uitvoerbaar, maar zou bovendien de zorgaanbieders nodeloos beperken in het zoeken naar een 

bij de situatie passende en effectieve aanpak. Bovendien valt moeilijk in te zien dat dergelijke 

regels voor cliënten veel toegevoegde waarde zouden hebben” (Concept Uitvoeringsbesluit 

Wkkgz, 14-07-2014). Het wetsvoorstel noch het concept-uitvoeringsbesluit schetst contouren 

van een beroepsprofiel voor de klachtenfunctionaris en stelt evenmin eisen aan de kwalificaties 

waaraan deze functionaris minimaal zou moeten voldoen anders dan dat ‘een daartoe geschikt 

te achten persoon’ dient te worden aangesteld.1 De klachtenfunctionaris krijgt dus weliswaar 

een wettelijke basis maar de inhoud van de functie is niet verder ingevuld. Ook bij de 

parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel heeft de nadruk sterk gelegen op de 

afhandeling van financiële claims van patiënten door de in te stellen onafhankelijke 

geschilleninstanties, en de mogelijke risico’s van polarisatie en ongewenste juridisering. 

Minder aandacht is besteed aan de precieze rol van klachtenfunctionarissen in de opvang en 

begeleiding van patiënten met vragen en/of klachten over de bejegening en/of behandeling 

door zorgverleners en over hun bemiddelende functie. 

 

Het ontbreken van een duidelijk beroepsprofiel betekent dat patiënten in de Nederlandse 

zorginstellingen ook in de toekomst niet verzekerd zullen zijn van een alom aanwezige 

hoogwaardige, informele klachtenafhandeling. Deze functie zal door elke instelling zelf naar 

wens worden ingevuld. De patiënt zal in elke instelling opnieuw moeten uitvinden welke 

diensten door de klachtenfunctionaris worden aangeboden en welke niet. Anders dan 

slachtoffers van misdrijven of verkeersongelukken, kunnen slachtoffers van medische missers 

niet rekenen op een landelijk uniform hulpaanbod.2 Dit kan allereerst worden gezien als een 

                                                           
1 Artikel 15. 1. De zorgaanbieder wijst een of meer daartoe geschikt te achten personen aan die een klager op 
diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het 
formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te 
komen. 2. De zorgaanbieder waarborgt dat een aangewezen persoon als bedoeld in het eerste lid, indien deze in 
dienst is van de zorgaanbieder, zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt hem niet wegens de wijze 
waarop hij zijn functie uitoefent. 

2 De vooral door het ministerie van Veiligheid & Justitie gesubsidieerde organisatie Slachtofferhulp Nederland 
garandeert in het gehele land een uniform aanbod van slachtofferhulp, bestaande uit emotionele ondersteuning, 
juridische bijstand, en praktische hulp. 



 

10 
 

lacune in de patiëntenrechten. Onder deskundigen bestaat bovendien het vermoeden dat bij 

een optimale invulling van deze eerste fase van klachtenafhandeling veel van de gerezen 

problemen tot tevredenheid van alle betrokken partijen zou kunnen worden opgelost en dat 

met een betere invulling van deze functie dus aanzienlijke winst zou kunnen worden behaald 

voor alle betrokken partijen. De potentiële bijdrage van de klachtenfunctionaris aan de kwaliteit 

in de zorg lijkt tot nu toe in het politieke discours onderbelicht te zijn gebleven. 

In 2013 is in het reguliere overleg tussen INTERVICT en de Stichting Achmea Samenleving en 

Slachtoffer (SASS) over nieuw te entameren onderzoek, de mogelijkheid geopperd van een 

vervolg op het eerdere onderzoek naar leemten in de slachtofferhulp m.b.t. gedupeerden van 

medische missers. Na overleg met Prof. A. Akkermans van de VU en het bestuur van de VKIG 

is vervolgens het plan opgekomen om een inventariserend onderzoek uit te voeren naar de 

huidige invulling van de functie van klachtenfunctionarissen in de Nederlandse ziekenhuizen. 

Dit onderzoek, financieel ondersteund door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, is 

uitgevoerd door medewerkers en studenten van INTERVICT onder leiding van prof. Jan van 

Dijk, emeritus-hoogleraar victimologie.  

Voor de begeleiding van het onderzoek is een adviescommissie ingesteld, bestaande uit de heer 

Gaston Sporre (bestuurslid SASS), de hoogleraren prof. Arno Akkermans 

(VU/aansprakelijkheidsrecht) en prof. Roland Friele (Universiteit Tilburg/gezondheidsrecht) en 

twee bestuursleden van de VKIG, Gerda de Groot (klachtenfunctionaris Isala Kliniek; 

bestuurslid VKIG) en Marlout Corba (voorzitter VKIG). 

In overleg met de begeleidingscommissie is de uiteindelijke vraagstelling van het onderzoek als 

volgt geformuleerd:  

In hoeverre passen klachtenfunctionarissen in hun dagelijkse werkzaamheden de verschillende 

elementen van het door de VKIG opgestelde beroepsprofiel toe, en welke leemten en verbeterpunten 

kunnen in dat feitelijke functioneren worden aangegeven?  

Het onderzoek bestond uit een scan van de internationale literatuur over klachtenafhandeling 

in de zorg, een schriftelijke enquête onder de leden van de VKIG en telefonische follow up 

interviews met een deel van de respondenten. De enquête is uitgevoerd via internet in 

maart/april 2015. Ongeveer 80 klachtenfunctionarissen hebben aan de enquête deelgenomen, 

d.w.z. ruim de helft van de VKIG leden werkzaam in ziekenhuizen. In mei/juni 2015 zijn 

vervolgens per telefoon diepte-interviews afgenomen bij 23 klachtenfunctionarissen ten einde 

de enquête resultaten op onderdelen verder te verdiepen en voorbeelden te verzamelen van best 

practices. 

Over de voorlopige resultaten van de enquête is door prof. Jan van Dijk gerapporteerd op de 

jaarvergadering van de VKIG op 16 april 2015 in Amersfoort. Uit de enquête en de discussie na 

de presentatie bleek dat in de praktijk van de klachtenfunctionarissen relatief weinig aandacht 
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wordt besteed aan het leveren van een bijdrage aan het beleid m.b.t. klachtenmanagement en 

de kwaliteitszorg in de ziekenhuizen d.m.v. terugkoppeling van ervaringen naar de raden van 

bestuur, medische staven en maatschappen. In antwoord op een open vraag over 

verbeterpunten gaven veel van de geënquêteerde klachtenfunctionarissen aan dat naar hun 

mening juist op dit gebied verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. In de vervolginterviews is 

daarom vooral doorgevraagd naar de bestaande of te ontwikkelen methoden om uitvoering te 

geven aan de kennelijk nog onvoldoende ontwikkelde rol van klachtenfunctionarissen bij 

kwaliteitsverbetering en klachtenmanagement in de gezondheidszorg. 
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3. Enquête klachtenfunctionarissen 

Naar het functioneren van klachtenfunctionarissen is nog slechts weinig onderzoek gedaan. 

Ook in de internationale literatuur wordt meer aandacht besteed aan formele 

conflictbeslechting ter voorkoming van claims dan aan de opvang in de eerste lijn van patiënten 

met vragen of klachten. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat klachtenfunctionarissen een 

belangrijke rol spelen bij de afhandeling van klachten, is er bijvoorbeeld nog maar weinig 

bekend over de manier waarop ze dit doen, de effectiviteit van hun handelen en de knelpunten 

die ze ervaren tijdens het uitoefenen van hun beroep. Bovendien is er, mede in verband met de 

te verwachten wet- en regelgeving, bij veel ziekenhuizen ook nog een en ander aan het 

veranderen in de wijze waarop er met klachten dient te worden omgegaan. De functie van 

klachtenfunctionaris is sterk in beweging. 

Om de individuele klachtenfunctionaris houvast te bieden heeft de VKIG een nieuw 

beroepsprofiel opgesteld, waarin alle kernactiviteiten van klachtenfunctionarissen staan 

omschreven.3 Het bevat een opsomming van zowel de activiteiten ten aanzien van cliënten als 

de activiteiten ten aanzien van hulpverleners, beleidsontwikkeling en voorlichting. Idealiter 

vormt het de basis voor ‘de verdere professionalisering en verdieping van het vak van 

klachtenopvang, -advies en -bemiddeling voor de bij de klacht betrokken partijen’.4 Of en in 

hoeverre klachtenfunctionarissen aan dit beroepsprofiel voldoen is echter onbekend. Ook 

weten we niet of en, zo ja, welke werk gerelateerde factoren van invloed kunnen zijn op de mate 

waarin de individuele klachtenfunctionaris aan het beroepsprofiel voldoet. Deze en andere 

vragen staan centraal in een speciaal voor dit onderzoek ontworpen enquête. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van een web enquête onder alle bij de VKIG 

aangesloten en aan een ziekenhuis verbonden klachtenfunctionarissen. Eerst beschrijven we 

het doel van de enquête, gevolgd door een beschrijving van de in de enquête gebruikte vragen 

en meetinstrumenten. De manier waarop respondenten zijn geworven en het behaalde 

responspercentage worden behandeld in de daarna volgende paragraaf. De laatste paragrafen 

over de enquête beschrijven de belangrijkste resultaten. Het hoofdstuk besluit met enkele 

conclusies, discussie en beleidsaanbevelingen in paragraaf 4 en 5. 

 

Doel van de enquête 

Het doel van de enquête was drieledig:  

1) Het nauwkeurig in kaart brengen van het profiel en het beroep van de klachtenfunctionaris. 

De enquête bevatte bijvoorbeeld vragen met betrekking tot de sociaal-demografische 

                                                           
3 Dit beroepsprofiel is te vinden via de website van de VKIG: www.vkig.nl.  
4 Zie www.vkig.nl. 

http://www.vkig.nl/
http://www.vkig.nl/
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kenmerken van de respondenten, de manier waarop het contact met cliënten en 

hulpverleners verloopt, hoe vaak zij met een bepaald type klacht te maken krijgen en de 

manier waarop zij andere betrokken partijen, zoals de Raad van Bestuur, informeren. 

  

2) Het vaststellen van de mate waarin klachtenfunctionarissen aan het beroepsprofiel voldoen. 

Door middel van vragen met betrekking tot de frequentie waarmee bepaalde 

kernactiviteiten in hun dagelijkse werkzaamheden aan de orde zijn, de mate waarin 

klachtenfunctionarissen zijn bijgeschoold in de specifieke materie en hun kennis van 

bijvoorbeeld de voorgestelde Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg of de 

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische 

Aansprakelijkheid (GOMA) beoogden we vast te stellen in welke mate 

klachtenfunctionarissen reeds aan het beroepsprofiel voldoen. Welke facetten van het 

beroepsprofiel kunnen nog (verder) verbeterd worden?  

 

3) Het identificeren van factoren die samenhangen met de mate waarin klachtenfunctionarissen 

aan het beroepsprofiel voldoen. Aan de hand van vooraf opgestelde hypothesen zullen we 

kijken of er een significant verband bestaat tussen bepaalde variabelen en de naleving 

van het beroepsprofiel. Is er bijvoorbeeld een verband tussen de mate waarin de 

klachtenfunctionarissen zich gesteund voelen door de Raad van Bestuur en de mate 

waarin ze aan het beroepsprofiel voldoen? Overige interessante verbanden – 

bijvoorbeeld tussen de mate waarin het ziekenhuis de GOMA naleeft en het percentage 

zaken dat de klachtenfunctionarissen intern afdoen – zijn onderzocht.  

 

Ontwikkeling van de enquête en gebruikte meetinstrumenten 

De in de enquête opgenomen vragen zijn voor het merendeel speciaal ontwikkeld ten behoeve 

van dit onderzoek. Vanwege het gebrek aan eerder kwantitatief onderzoek onder 

klachtenfunctionarissen, waren er geen Nederlandse of buitenlandse voorbeeld-enquêtes 

waaruit we inspiratie konden opdoen.  

De vragenlijst bestond uit 4 onderdelen, te weten: 1. demografische kenmerken; 2. aard van de 

functie; 3. omschrijving van de kernactiviteiten; en 4. arbeidssatisfactie en samenwerking 

binnen het team. In bijlage A is de volledige enquête te vinden. 

De vragen met betrekking tot de kernactiviteiten als klachtenfunctionaris (vragen 3.1 t/m 3.6) 

zijn gebaseerd op het door de VKIG ontwikkelde beroepsprofiel. Alle items zijn verkorte 

weergaven van de activiteiten die ook in het profiel staan beschreven. Respondenten konden 

op een 5-punts Likertschaal aangeven met welke frequentie bepaalde activiteiten in hun 

beroepspraktijk aan de orde komen.  
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De arbeidssatisfactie schaal gebruikt in vraag 4.2 is ontwikkeld door Depré & Hondeghem en 

is sindsdien in verschillende andere studies gebruikt.5 De overige meetinstrumenten in 

onderdeel 4 – vraag 4.1 over invloed, vraag 4.3 over samenwerkingscultuur en vraag 4.4 over 

arbeidssatisfactie – zijn overgenomen uit de TNO vragenlijst Samen Werken.6 Anders dan 

verwacht, bleken er bij TNO thans geen uitkomsten meer beschikbaar van vergelijkbare 

beroepsgroepen. In deze rapportage is daarom aan dit onderdeel minder aandacht besteed.7 

De uitkomsten zijn uiteraard beschikbaar voor het uitvoeren van secundaire analyses door 

belangstellende onderzoekers. 

De enquête is in samenspraak met de begeleidingscommissie ontwikkeld en ten slotte bij wijze 

van test ingevuld door Gerda de Groot (bestuurslid VKIG) en Marlout Corba (voorzitter VKIG). 

 

Benadering en instroom respondenten 

Op 11 maart 2015 werden alle 140 klachtenfunctionarissen uit het ledenbestand van de VKIG 

die werkzaam zijn bij een ziekenhuis gemaild met het verzoek tot deelname aan de digitale 

enquête.8 Veel klachtenfunctionarissen zijn aangesloten bij de VKIG, maar de totale populatie 

omvat ook enkele functionarissen die geen lid zijn. Hoeveel klachtenfunctionarissen geen VKIG-

lid zijn is onbekend.  

De mail werd verstuurd vanuit de VKIG. Hierin gaf het bestuur aan het onderzoek te 

ondersteunen. Tevens ontvingen de respondenten in de bijlage een inleidend schrijven vanuit 

INTERVICT, waarin het doel van het onderzoek werd uitgelegd. Beide documenten benadrukten 

dat de resultaten enkel geanonimiseerd zouden worden weergegeven, zowel in de 

eindrapportage als in de tussentijdse presentatie gedurende de Algemene Leden Vergadering 

van de vereniging op 16 april 2015.  

Om het responspercentage te vergroten werden twee herinneringsmails gestuurd: één na circa 

1 week (19 maart 2015) en één na circa 4 weken (13 april 2015). Op 15 april 2015 was de 

reactietermijn gesloten en werd de enquête van internet gehaald.  

                                                           
5 R. Depré & A. Hondeghem, Motivatie van ambtenaren, voorwaarde voor een efficiënt en effectief bestuur, 
Brussel/Leuven: Federale diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden en 
V.C.O.B. 1995. Voor een studie die de schaal heeft gebruikt, zie bijvoorbeeld W. Vandenabeele, ‘The mediating 
effect of job satisfaction and organizational commitment on self-reported performance: More robust evidence of 
the PSM-performance relationship’, International Review of Administrative Sciences (75), 2009, p. 11-34.  
6 A. Nauta, J. van Schie & G. Langezaal, Vragenlijst Samen Werken, Hoofddorp: TNO 2003, te vinden op: 
http://www.innovatiefinwerk.nl/sites/innovatiefinwerk.nl/files/field/bijlage/vragenlijst.pdf (laatst bekeken op 24 
april 2015). 
7 Enkel over de lijst in vraag 4.4 (arbeidssatisfactie) is gerapporteerd.  
8 Het totale ledenbestand van de VKIG bestaat overigens uit 265 klachtenfunctionarissen. De overige 
functionarissen zijn niet werkzaam voor een ziekenhuis, maar werken in een andere sector, zoals huisartsen of 
verpleeg-en verzorgingshuizen. 

http://www.innovatiefinwerk.nl/sites/innovatiefinwerk.nl/files/field/bijlage/vragenlijst.pdf
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Van de 140 benaderde klachtenfunctionarissen hebben 103 functionarissen de vragenlijst 

geopend. Hiervan zijn 23 responses uiteindelijk uitgesloten van verdere analyse omdat de 

functionarissen de enquête enkel hadden bekeken of onvoldoende vragen hadden beantwoord.9 

Van de overige 80 respondenten hebben 73 functionarissen de vragenlijst volledig ingevuld. 7 

functionarissen hadden de lijst weliswaar niet volledig ingevuld, maar hadden toch voldoende 

vragen beantwoord om te worden geïncludeerd. Dit brengt de respons op een totaal van 80 

klachtenfunctionarissen, oftewel 57% van de aangeschreven groep.  

Vergeleken met een normale respons van 10% tot 20% voor een digitale enquête, is dit een zeer 

goed resultaat.10 Overigens ligt de werkelijke response rate nog iets hoger dan de genoemde 

57%. Na afloop bleek namelijk dat enkele klachtenfunctionarissen werkzaam in hetzelfde 

ziekenhuis de enquête gezamenlijk hadden ingevuld. Hoe vaak dit is gebeurd is echter niet 

duidelijk.  

 

Analyse  

De data analyse vond plaats met behulp van SPSS (versie 22). De meeste analyses waren 

beschrijvend van aard. Voor het bepalen van samenhangen werden in hoofdzaak Chi-kwadraat 

toetsen uitgevoerd. Omdat ontbrekende data over het algemeen niet worden weergegeven, kan 

de omvang van de steekproef (de n) soms variëren al naargelang de subgroep. We hebben 

steeds de valid percentages – dus de percentages exclusief de ontbrekende data of missing values 

– gerapporteerd. Bij tabellen waar het percentage missing values hoger was dan 10% van het 

totaal aantal respondenten, hebben we dit aangegeven. Door afronding kunnen percentages 

bovendien soms boven de 100% uitkomen. In het navolgende zal statistisch jargon zoveel 

mogelijk worden vermeden.  

 

Demografische kenmerken respondenten en type ziekenhuis 

In tabel 1 zijn enkele demografische kenmerken van de respondenten weergegeven en het 

opleidingsniveau. De steekproef bestond uit 9 mannen (11%) en 71 vrouwen (89%). De leeftijd 

van de respondenten varieerde van 33 tot 65 jaar met een gemiddelde van 53 jaar (SD=7.457). 

Qua opleiding had 3,4% (n=3) het MBO, 13,4% (n=11) de HAVO, 53,8% (n=43) het HBO of 

een WO bachelor en 28,7% (n=23) een WO master als hoogste opleiding afgerond. De vaakst 

                                                           
9 Enkel respondenten die ten minste de vragen met betrekking tot het functieprofiel (t/m vraag 3.5) hadden 
ingevuld zijn geïncludeerd. 
10 Zie bijvoorbeeld M.D. Kaplowitz, T.D. Hadlock & R. Levine, ‘A comparison of web and mail survey response 
rates’, Public Opinion Quarterly (68), 2004, p. 94-101. 
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genoemde diploma’s waren verpleging (HBO V) en rechten. Andere diploma’s betroffen 

bijvoorbeeld hoger management, theologie/pedagogiek en psychologie. 

  

Tabel 1. Demografische gegevens respondenten 

  Man (%) Vrouw (%) Totaal (%) 

Geslacht Man 9 (11,3%)   
Vrouw  71 (88,8%)  

Leeftijd (in jaren) Gemiddelde 57 52 53 

Opleiding MBO   3 (3,4%) 

HAVO   11 (13,4%) 

HBO/WO bachelor   43 (53,8%) 

WO master   23 (28,7%) 

 

Nagenoeg alle respondenten (99%) gaven aan een of meerdere keren bijscholingstrainingen of 

opleidingen te hebben gevolgd m.b.t. klachtenmanagement en zorg, in het bijzonder wat betreft 

juridische kennis, gespreks- en bemiddelingstechnieken en de eigen onafhankelijkheid. Vrijwel 

alle respondenten gaven aan de gedragscode medische incidenten van de Letselschaderaad 

(GOMA) te kennen.11 Minder dan de helft had trainingen gevolgd m.b.t. rapportage, registratie 

en signalering (44%), klachtencommissies (20%) of claim-afhandeling (28%).  

Van de 79 respondenten die aangaven in wat voor type ziekenhuis zij werkzaam zijn, waren er 

9 functionarissen (11%) werkzaam in een academisch ziekenhuis, tegenover 70 functionarissen 

werkzaam in een algemeen ziekenhuis (89%). Deze laatste groep was verder onderverdeeld in 

26% werkzaam voor een Samenwerkend Algemeen Ziekenhuis (SAZ-ziekenhuis), 42% 

werkzaam voor een Samenwerkend Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ-ziekenhuis), en 

32% werkzaam voor een ander soort algemeen ziekenhuis.12 De respondenten waren verder 

goed verspreid over de kleine (< 300 bedden), midden-grote (300 – 600 bedden) en grote ( > 

600 bedden) ziekenhuizen (zie tabel 2).  

 

Beroepservaring  

Gevraagd naar hun ervaring gaf meer dan 9 op de 10 respondenten (91%) aan dat ze langer 

dan 10 jaar in de zorg werkzaam waren geweest. Slechts zeven respondenten (9%) waren 

minder lang werkzaam in de zorg. Ook het aantal jaren dat ze werkzaam waren binnen de 

huidige organisatie was aanzienlijk: bijna 3 op de 4 respondenten (74%) werkte langer dan 10 

jaar voor de huidige organisatie. Deze tijd waren zij overigens niet altijd werkzaam als 

                                                           
11 70 respondenten (88,9%) was ‘bekend’ met de GOMA; 9 respondenten (11,4%) was hier ‘enigszins’ mee bekend.  
12 Van 5 respondenten was niet duidelijk in wat voor type algemeen ziekenhuis zij werkzaam waren (‘missing’).  
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klachtenfunctionaris: ‘slechts’ 23 (29%) van de respondenten was ook langer dan 10 jaar 

werkzaam als klachtenfunctionaris binnen het huidige ziekenhuis. Uit het bovenstaande 

kunnen we concluderen dat Nederlandse klachtenfunctionarissen doorgaans kunnen bogen op 

ruime ervaring, zowel in de zorg in het algemeen als in de specifieke functie als 

klachtenfunctionaris. Het feit dat veel klachtenfunctionarissen eveneens een behoorlijk aantal 

jaren meedraaien in de huidige organisatie betekent bovendien dat ze doorgaans goed op de 

hoogte zullen zijn van het reilen en zeilen binnen de organisatie en van de binnen hun 

organisatie werkzame collega’s. 

Het beroep van klachtenfunctionaris wordt voornamelijk in deeltijdverband uitgeoefend (80%). 

Om deze reden kunnen de opgegeven salarissen niet goed worden geïnterpreteerd. Ongeveer 

de helft van de respondenten ontvangt een maandsalaris van 2000 of meer. Ongeveer een op 

de drie klachtenfunctionarissen heeft een nevenfunctie. Voorbeelden van dergelijke 

nevenfuncties zijn: ambtelijk secretaris (klachtencommissie), mediator, juridisch 

beleidsmedewerker en docent.  
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Tabel 2. Aard functie en ervaring als klachtenfunctionaris 

   Frequentie N Percentage 
Type ziekenhuis Academisch 

ziekenhuis 
 9  (11,4%) 

Algemeen ziekenhuis  70  (88,6%) 

Soort  
algemeen ziekenhuis¹: 

SAZ-
ziekenhuis 

17  (26,2%) 

STZ-
ziekenhuis 

27  (41,5%) 

Overige 21  (32,3%) 

Beddenaantal < 300 bedden  17  (21,5%) 
300-400 bedden  19  (24,1%) 

400-600 bedden  23  (29,1%) 
> 600 bedden  20  (25,3%) 

Aantal jaren werkzaam 
in de zorg 

< 1 jaar  1  (1,3%) 
1-5 jaar  2  (2,5%) 

5-10 jaar  4  (5,0%) 
> 10 jaar  73  (91,3%) 

Aantal jaren werkzaam 
in de organisatie 

< 1 jaar  2  (2,5%) 

1-5 jaar  9  (11,3%) 

5-10 jaar  10  (12,5%) 
> 10 jaar  59  (73,8%) 

Aantal jaren werkzaam 
als 

klachtenfunctionaris 
bij huidige werkgever 

< 1 jaar  4  (5,1%) 
1-5 jaar  27  (34,2%) 

5-10 jaar  25  (31,6%) 

> 10 jaar  23  (29,1%) 
Nevenfunctie Ja  30  (37,5%) 

Nee  50  (62,5%) 
Aard dienstverband Voltijd  16  (20%) 

Deeltijd  64  (80%) 
¹ Van 5 respondenten was niet bekend in wat voor type algemeen ziekenhuis zij werkzaam waren (‘missing’) 

 

Gegeneraliseerd naar de gehele populatie kan worden geconcludeerd dat 

klachtenfunctionarissen overwegend vrouwen van middelbare leeftijd zijn met een HBO of 

academisch diploma en ruime ervaring in de zorg. Allen hebben bijscholing gekregen, met 

name wat betreft hun kernfuncties m.b.t. de cliënten.  

 

Arbeidssatisfactie 

Ter verkenning van het ervaren werkklimaat en de arbeidssatisfactie hebben we, naast enkele 

bestaande schalen, een reeks specifieke vragen aan de respondenten voorgelegd. De eerste 

vragen betroffen de ondervonden steun van de verschillende ziekenhuisonderdelen. Tabel 3 

geeft een overzicht van de antwoorden op de vraag: “Ik word voldoende ondersteund door de ……”. 
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Tabel 3. Ervaren steun van verschillende organisatieonderdelen (in percentages)¹ 

 RvB zorgverleners maatschappen cliëntenraad 
medische 

staven 

helemaal niet mee eens 0% 0% 0% 0% 0% 

niet mee eens 3% 0% 1% 1% 1% 

neutraal 7% 11% 21% 49% 31% 

mee eens 41% 58% 50% 30% 39% 

helemaal mee eens 49% 32% 27% 20% 28% 
¹ Bij de vragen m.b.t. de maatschappen, cliëntenraad en medische staven waren er missing values van maximaal 

12.5% 

 

Uit de tabel blijkt dat men de meeste steun ervaart van de Raad van Bestuur en de zorgverleners 

en de minste van de cliëntenraden. Veel klachtenfunctionarissen oordelen neutraal over de 

steun van de cliëntenraad. Dit oordeel is opmerkelijk omdat de klachtenfunctionarissen, zoals 

hieronder nog zal blijken, in eigen ogen juist primair ten dienste staan van de cliënten. Wellicht 

ligt de verklaring deels in het feit dat de respondenten niet goed weten waaruit de steun vanuit 

de cliëntenraad zou kunnen bestaan. 

De steun van de individuele zorgverleners wordt iets positiever beoordeeld dan die van de 

medische maatschappen. 

Een andere reeks vragen betrof de arbeidssatisfactie. De respondenten geven een gemiddelde 

score van 4,3 (SD = ,545) op een schaal van 1 tot 5 voor de mate waarin zij denken dat hun 

werk bijdraagt aan een grotere tevredenheid van hun cliënten en een 4,1 (SD = ,614) voor de 

mate waarin dit geldt voor de zorgverleners. Zij beoordeelden de tevredenheid met hun eigen 

werk op een schaal van 1 tot tien met een acht (SD = 1.0). Vrijwel alle respondenten gaven aan 

dat hun baan hen veel persoonlijke voldoening schenkt (92%). 

 

De respondenten zijn nader ondervraagd over enkele aspecten van hun arbeidssatisfactie. Tabel 

4 toont de belangrijkste resultaten. 

 

Tabel 4. Mate van tevredenheid met verschillende aspecten van het werk (in percentages)¹ 

 beloning werktijden 
hoge 

werkdruk organisatie collega's 
variatie 

werkdruk 

zeer ontevreden 1% 0% 6% 1% 0% 1% 

ontevreden 14% 7% 26% 14% 4% 15% 

neutraal 22% 10% 36% 25% 19% 38% 

tevreden 56% 54% 31% 55% 56% 43% 

zeer tevreden 7% 29% 1% 4% 21% 3% 
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 werkplek 
inhoud van 

het werk carrière opleiding leiding 
combinatie 
werk/privé 

zeer ontevreden 1% 0% 1% 0% 3% 0% 

ontevreden 15% 3% 9% 10% 16% 7% 

neutraal 13% 7% 48% 24% 20% 10% 

tevreden 50% 53% 32% 54% 49% 58% 

zeer tevreden 21% 38% 10% 13% 13% 25% 
¹ Bij de vragen m.b.t. loopbaanmogelijkheden, opleidingsmogelijkheden, leiding, en organisatie en beleid waren er 

‘missing values’ van 11% 

 

Het beeld dat uit deze antwoorden naar voren komt, is eveneens overwegend positief tot zeer positief. 

Over de inhoud van het werk zelf is nagenoeg iedereen tevreden, of zelfs zeer tevreden. Relatieve 

minpunten zijn hoge werkdruk (32% (zeer) ontevreden), de stijl van leidinggeven (19% (zeer) 

ontevreden), grote variatie werkdruk (16% (zeer) ontevreden) en de werkplek (16% (zeer) ontevreden). 

Samenvattend, de meeste klachtenfunctionarissen zijn tevreden met hun baan en putten er veel 

persoonlijke voldoening uit. Door een grote minderheid worden bepaalde aspecten van het werk echter 

toch wat minder positief beoordeeld. Met name over de hoge werkdruk is men ontevreden.  

 

Feitelijk functioneren in relatie tot beroepsprofiel 

Op de open vraag de kern van hun werkzaamheden te omschrijven is nagenoeg unaniem geantwoord 

dat dat bemiddeling is over klachten tussen de klager en de zorgverlener (70 van de 80 gaf dit antwoord). 

Sommige respondenten maakten daarbij het onderscheid tussen pendelbemiddeling of het organiseren 

van bemiddelingsgesprekken. Drieëntwintig van de 80 respondenten noemden daarnaast 

advisering/kwaliteitsverbetering als belangrijke functie. Op de open vraag over geslaagde interventies 

werden interventies die hadden geleid tot tevredenheid bij de klagers het vaakst genoemd. Andere 

antwoorden waren het wegnemen van misverstanden, herstel van de relaties en excuses door de 

zorgverleners. Als voorbeelden van niet-geslaagde interventies werden genoemd klagers die de 

werkelijkheid niet accepteren, of die onredelijk of agressief blijven.  

De kern van de vragenlijst bestond uit een reeks vragen betreffende de mate waarin de respondenten 

naar hun eigen oordeel in hun werk de kernactiviteiten verrichten die in het opgestelde beroepsprofiel 

van de VKIG zijn opgenomen. Respondenten werd gevraagd aan te geven op een schaal van 1 t/m 5 of 

een activiteit in hun werk voorkomt (1 nooit aan de orde, 2 af en toe aan de orde, 3 regelmatig aan de 

orde, 4 meestal aan de orde, 5 altijd aan de orde). Het beroepsprofiel bestaat uit vijftien activiteiten, zes 

betreffende cliënten/patiënten, zes betreffende zorgverleners en drie algemene activiteiten. In de 

vragenlijst zijn de activiteiten als volgt omschreven:  
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M.b.t. cliënten 

 

1. Opvang, waaronder: luisteren naar het verhaal van de aangeklaagde; informeren over rol 

klachtenfunctionaris; komen tot een eerste analyse bij de klacht(afhandeling). 

2. Informatie en advies, waaronder: informeren over geldende rechten en plichten; informeren over 

elders te verkrijgen inhoudelijke, procedurele, juridische of emotionele bijstand. 

3. Bijstand, waaronder: bieden van begeleiding bij verhelderen rechtspositie; ondersteuning 

aangeklaagde bij het komen tot keuzes; verkennen met aangeklaagde diens wensen voor bijstand, 

bieden (of doorverwijzen naar) gewenste bijstand. 

4. Bemiddeling, waaronder: verkent met cliënt/klager de mogelijkheden tot bemiddeling; zorgt voor 

passende inrichting en begeleiding; zorgt voor afronding van de bemiddeling. 

5. Procesbegeleiding en voortgangsbewaking, waaronder: volgt het traject van afhandeling van de 

vraag/klacht en legt informatie hierover vast; bewaakt actief de afhandeling van de vraag/klacht 

binnen vastgestelde termijnen en volgens gemaakte afspraken; bericht cliënt/klager over de 

uitkomsten en de afsluiting van de klachtafhandeling. 

6. Begeleiding bij bijzondere situaties, waaronder: treedt op als contactpersoon voor 

cliënt/klager/(specifieke) betrokkenen; treedt op als begeleider en adviseur van 

cliënt/klager/(specifieke) betrokkenen; treedt eventueel op als coördinator bij de begeleiding van 

een bijzondere situatie. 

 

 

M.b.t. zorgverleners 

 

1. Opvang, waaronder: luisteren naar het verhaal van de aangeklaagde; informeren over rol 

klachtenfunctionaris; komen tot een eerste analyse bij de klacht(afhandeling). 

2. Informatie en advies, waaronder: informeren over geldende rechten en plichten; informeren over 

elders te verkrijgen inhoudelijke, procedurele, juridische of emotionele bijstand. 

3. Bijstand, waaronder: bieden van begeleiding bij verhelderen rechtspositie; ondersteuning 

aangeklaagde bij het komen tot keuzes; verkennen met aangeklaagde diens wensen voor bijstand, 

bieden (of doorverwijzen naar) gewenste bijstand. 

4. Bemiddeling, waaronder: verkent met aangeklaagde de mogelijkheden tot bemiddeling; zorgt 

voor passende inrichting en begeleiding; zorgt voor afronding van de bemiddeling. 

5. Procesbegeleiding en voortgangsbewaking, waaronder: volgt het traject van afhandeling van de 

vraag/klacht en legt informatie hierover vast; bewaakt actief de afhandeling van de vraag/klacht 

binnen vastgestelde termijnen en volgens gemaakte afspraken; bericht aangeklaagde over de 

uitkomsten en de afsluiting van de klachtafhandeling. 

6. Begeleiding bij bijzondere situaties, waaronder: treedt op als contactpersoon voor 

aangeklaagde/(specifieke) betrokkenen; treedt op als begeleider en adviseur van 

aangeklaagde/(specifieke) betrokkenen; treedt eventueel op als coördinator bij de begeleiding van 

een bijzondere situatie. 



 

22 
 

Algemeen 

 

1. Voorlichting en scholing, waaronder: verzorgt algemene en specifieke voorlichting, al dan niet op 

verzoek, aan specifieke groepen (cliënten en zorgverleners) of rondom specifieke thema’s. 

2. Signalering en advies in kader van kwaliteitsverbetering zorg, waaronder: verzorgt algemene 

klachten- en signaalrapportages; adviseert over mogelijke verbeteringen van de kwaliteit van zorg; 

signaleert mogelijke tekortkomingen in de rechtspositie van cliënten. 

3. Advies en beleidsontwikkeling, waaronder: evalueert periodiek het klachtenmanagement en doet 

verbetervoorstellen, stelt algemene visie- en beleidsplannen op. 

 

In de onderstaande tabellen 5 t/m 7 zijn de antwoorden op deze drie reeksen van vragen 

weergegeven. 

 

Tabel 5. Minimum, maximum en gemiddelde scores op schaal van 1 t/m 5 m.b.t. de mate 

waarin zes activiteiten richting cliënten in de praktijk voorkomen 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1. Opvang van cliënt/klager 
80 2 5 4,80 ,624 

2. Informatie en advies aan 

cliënt/klager 
80 2 5 4,45 ,745 

3. Bijstand aan cliënt/klager 
80 1 5 3,29 1,224 

4. Bemiddeling ten aanzien van 

cliënt/klager 80 3 5 4,34 ,693 

5. Procesbegeleiding en 

voortgangsbewaking ten aanzien 

van cliënt/klager 
79 3 5 4,81 ,426 

6. Begeleiding bij bijzondere 

situaties van cliënt/klager 80 1 5 2,56 1,311 

 

Uit tabel 5 blijkt dat de gemiddelde scores voor de meeste activiteiten dicht in de buurt komen 

van de maximum score van vijf. Alleen bijstand aan cliënt/klager en begeleiding bij bijzondere 

situaties is wat zeldzamer. Opvang, informatieverlening, bemiddeling en procesbewaking zijn 
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kennelijk vrijwel altijd aan de orde, bijstand komt ‘regelmatig’ aan de orde en begeleiding bij 

bijzondere situaties ‘af en toe’. Het feitelijke werk van de functionarissen sluit in de praktijk in 

dit opzicht dus goed aan bij het beroepsprofiel. Tabel 6 toont de scores voor de activiteiten 

richting de zorgverleners.  

 

 

Tabel 6. Minimum, maximum en gemiddelde scores op schaal van 1 t/m 5 m.b.t. de mate 

waarin zes activiteiten richting zorgverleners in de praktijk voorkomen 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1. Opvang 79 2 5 4,46 ,859 

2. Informatie en advies 79 2 5 3,43 1,129 

3. Bijstand 79 1 5 3,00 1,177 

4. Bemiddeling 78 2 5 4,01 ,919 

5. Procesbegeleiding en 

voortgangsbewaking 
79 2 5 4,58 ,744 

6. Begeleiding bij bijzondere 

situaties  
79 1 5 2,20 1,275 

 

In vergelijking met de scores in de voorgaande tabel liggen de gemiddelden in tabel 6 over de 

gehele linie iets lager. Dit geldt in het bijzonder voor informatie, bijstand en begeleiding bij 

bijzondere situaties. Deze activiteiten komen m.b.t. de zorgverleners regelmatig of slechts af 

en toe voor. Opvang van de betrokken zorgverlener en procesbewaking zijn wel vrijwel altijd 

aan de orde. De uitkomsten laten zien dat het werk in de praktijk iets meer cliëntgericht is dan 

zorgverlener gericht. Hierbij zou een rol kunnen spelen dat de zorgverleners wellicht minder 

behoefte hebben aan informatie, bijstand en begeleiding bij bijzondere situaties. 

 

 

Tabel 7. Minimum, maximum en gemiddelde scores op schaal van 1 t/m 5 m.b.t. de mate 

waarin drie algemene activiteiten in de praktijk voorkomen 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1. Voorlichting en scholing 
80 1 5 2,99 1,073 

2. Signalering en advies in kader 

van kwaliteitsverbetering zorg  80 2 5 3,96 1,073 

3. Advies en beleidsontwikkeling 
80 1 5 2,96 1,195 
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Blijkens de scores, maakt signalering en advisering in het kader van kwaliteitsverbetering deel 

uit van het standaardpakket activiteiten maar voorlichting en advisering/beleidsontwikkeling 

niet. Deze komen regelmatig voor maar er zijn ook respondenten die hiervoor de score 1 

hebben gegeven (d.w.z. “niet aan de orde in mijn werk”). 

 

In de vragenlijst werd vervolgens gevraagd m.b.t. dezelfde vijftien kernactiviteiten aan te geven 

hoe belangrijk men deze vond “voor het goed uitoefenen van uw functie?” (1 niet belangrijk; 5 

zeer belangrijk). Tabellen met de kernuitkomsten zijn opgenomen in Bijlage C. Uit de 

uitkomsten blijkt dat de zes kernactiviteiten m.b.t. cliënten allen zeer belangrijk worden 

gevonden. De scores m.b.t. dezelfde kernactiviteiten richting zorgverleners zijn slechts weinig 

lager. Ook de activiteiten informatie en bijstand kregen een gemiddelde score van ruim boven 

de vier. Dit resultaat is markant omdat deze twee kernactiviteiten zoals besproken in het 

feitelijke functioneren van veel functionarissen niet standaard voorkomen maar slechts af en 

toe, of hoogstens regelmatig. Dat deze activiteiten niet altijd worden uitgeoefend vindt 

kennelijk niet zijn oorzaak in het feit dat daaraan in de ogen van de functionarissen geen 

behoefte zou bestaan. Deze discrepantie indiceert een verbeterpunt in het functioneren.  

 

Eenzelfde discrepantie tussen praktijk en het oordeel over de belangrijkheid ervan geldt voor 

de algemene functies. Signalering, voorlichting en beleidsadvisering worden, zoals hierboven 

besproken, lang niet door alle functionarissen standaard uitgevoerd. Toch kregen deze 

activiteiten allen scores van ruim boven de vier bij de beoordeling van hun belangrijkheid voor 

een goede beroepsuitoefening.  

 

Nadere kenmerken van de werkzaamheden 

Om een goed beeld te krijgen van de aard van de werkzaamheden en hoe deze worden 

uitgevoerd zijn enkele vragen over deelaspecten opgenomen. Het eerste contact met de cliënt 

wordt doorgaans gelegd per telefoon of email/online (78%). In een minderheid van de 

gevallen vindt het eerst contact plaats in de spreekkamer (22%). Na de contactlegging vindt 

vrijwel altijd binnen een week een vervolggesprek plaats (90%).  

 

Tabel 8 laat zien hoe vaak de verschillende types van klachten/vragen in de praktijk van de 

klachtenfunctionarissen voorkomen.  
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Tabel 8. Frequentie van voorkomen van verschillende types klachten/vragen (in percentages) 

 
professioneel 

handelen informatie bejegening organisatie financiën verzekeringen 

nooit 0% 0% 0% 0% 4% 20% 

af en toe 10% 4% 3% 5% 14% 40% 

regelmatig 39% 27% 22% 38% 35% 17% 

vaak  39% 55% 43% 41% 31% 20% 

zeer vaak 12% 14% 33% 16% 16% 4% 

 

Het meest frequent (vaak of zeer vaak voorkomend) zijn klachten betreffende de bejegening 

en informatie. Daarna komen organisatie, het professionele handelen en financiën. Het minst 

frequent zijn vragen over verzekeringen. 

 

Vijfenzeventig procent van de respondenten geeft aan dat de zorgverlener altijd op de hoogte 

wordt gesteld van de klacht. Vrijwel alle respondenten gaven aan zich vrij te voelen om contact 

te leggen met de cliënten, zorgverleners en het bestuur. Over het algemeen voelt men zich 

ook goed gesteund door de directie, de maatschappen, en medische staven, en, zoals reeds 

besproken, in wat mindere mate door de cliëntenraden. 

 

De respondenten is tevens gevraag om aan te geven welke percentages van hun zaken worden 

afgedaan door henzelf ( bv bemiddeling, informatie of excuses), welk deel door 

klachtencommissies, welk deel leidt tot een financiële claim en welk deel tot een tucht-of 

strafprocedure. De respondenten gaven aan dat naar schatting 91% van alle klachten/vragen 

door hen zelf wordt afgedaan, 7% via een klachtencommissie, 5% middels een schadeclaim 

en minder dan 1% middels een tucht- of strafprocedure.13 De opgave dat 9 op de tien vragen 

die bij de klachtenfunctionarissen binnenkomen door henzelf kunnen worden afgedaan, 

onderstreept de effectiviteit van hun bemiddeling. 

 

In geval van klachten, wordt door de klachtenfunctionarissen min of meer standaard 

onderzocht of de cliënt tevreden is met het resultaat van de bemoeienis. Dit gebeurt in 71% 

van de gevallen altijd, en in 29% van de gevallen incidenteel. Bij zorgverleners wordt de 

tevredenheid minder vaak gepolst. Dit gebeurt in 9% van de gevallen niet; in 47% van de 

gevallen incidenteel; en in 43% van de gevallen altijd. Naar hun schatting is 86% van de 

cliënten en 89% van de zorgverleners tevreden met de afhandeling van de vragen/klacht. De 

uitkomsten bevestigen het vermoeden dat de meeste vragen/klachten door de functionarissen 

zelf worden afgedaan en dat deze afdoening een filterende werking heeft, waardoor een 

verdere, en voor beide partijen meer belastende, procedure kan worden voorkomen. 

                                                           
13 De vragen m.b.t. de afdoeningspercentages zijn door veel respondenten niet beantwoord (met ‘missing values’ 
tussen de 16% en de 49%) en dienen dan ook voorzichtig geïnterpreteerd te worden.  
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Aan de respondenten is gevraagd of, en zo ja hoe vaak, zij over de aard en frequentie van de 

vragen/klachten rapporteerden aan respectievelijk de directie (Raad van Bestuur), 

cliëntenraad, medische staven, of andere partijen. Vrijwel alle respondenten rapporteren aan 

de directie, drie-vierde rapporteert aan de afzonderlijke maatschappen, en ongeveer de helft 

rapporteert tevens aan de medische staven en de cliëntenraad. De frequentie van deze 

rapportages vertoont een tamelijk grote spreiding en loopt ook tussen de 

organisatieonderdelen nogal sterk uiteen. Tabel 9 laat de frequenties zien. 

 

Tabel 9. Frequentie terugkoppeling vragen/klachten naar verschillende partijen (in 

percentages) 

 

RvB 

(n=69) 

maatschap 

(n=63) 

cliëntenraad 

(n=54) 

medische 

staven 

(n=56) 

andere partij 

(n=45) 

nooit 0% 3% 17% 9% 13% 

1 keer 17% 30% 50% 36% 13% 

2-3 keer 17% 27% 13% 13% 22% 

4-5 keer 39% 29% 17% 32% 38% 

>5keer  26% 11% 4% 11% 13% 

 

Het meest frequent is de terugkoppeling naar directie/Raad van Bestuur. Vijfendertig procent 

(35%) zegt 1 of 2 à 3 keer per jaar te rapporteren aan de directie, 40% 4 à 5 keer per jaar en 

26% meer dan 5 keer. Opmerkelijk is de geringe mate van terugkoppeling naar cliëntenraden 

toe. Slechts een derde van de klachtenfunctionarissen doet dit meer dan één keer per jaar. De 

voeding van deze raden, met actuele informatie over vragen en klachten van de patiënten over 

de geleverde zorg, is verre van optimaal.  

 

Kruisverbanden 

 

De verkennende analyses van de voorlopige data (n=71) naar mogelijke kruisverbanden 

leverden niet veel statistisch significante verbanden op. Wel bleek dat klachtenfunctionarissen 

in algemene ziekenhuizen het belang van cliëntgerichte kernactiviteiten nog iets hoger 

aansloegen dan die in academische ziekenhuizen.14 Het belang van de twee andere soorten 

                                                           
14 Een onafhankelijke t-test wees uit dat de gemiddelde score op de schaal totaal belang klachtenafhandeling cliënt 
voor algemene ziekenhuizen uitkwam op 27,89 (SD = 1,921) en voor academische ziekenhuizen op 25,50 (SD = 
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kernactiviteiten werd op dezelfde wijze gescoord. Verder gaven de klachtenfunctionarissen in 

de overige algemene ziekenhuizen (niet SAZ en niet STZ) significant minder vaak aan dat de 

GOMA goeddeels of volledig wordt gevolgd.15 Voor het overige zijn er geen significante 

verschillen gevonden. Hoewel de verschillen statistisch significant zijn (p< 0.5), gaat het om 

dusdanig kleine verschillen, dat ze verder niet worden besproken. 

 

                                                           
3,146; t(69)=-2,76, p=.007). De effectgrootte was klein. Het type ziekenhuis verklaarde ongeveer 10% van de 
verschillen in het belang dat er aan klachtenafhandeling ten aanzien van cliënten wordt gehecht.  
15 Een ANOVA wees uit dat er een statistisch significant verschil was tussen de gemiddelde scores van 
klachtenfunctionarissen werkzaam voor de ‘overige’ ziekenhuizen en die werkzaam voor andere ziekenhuizen [F 
(2, 62)=5,804m p=,005]. De ‘overige ziekenhuizen’ scoorden gemiddeld 4,14 op het volgen van de GOMA; de STZ-
ziekenhuizen gemiddeld 5 en de SAZ-ziekenhuizen gemiddeld 4,87. Ongeveer 16% van de verschillen in het volgen 
van de GOMA wordt verklaard door het type algemeen ziekenhuis.  
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4. Conclusie 

Het beeld dat uit de enquêteresultaten naar voren komt van de klachtenfunctionaris en 

zijn/haar activiteiten kan als volgt worden samengevat. De functie wordt in hoofdzaak 

uitgeoefend door vrouwelijke werknemers met een HBO of academische opleiding die reeds 

vele jaren werkzaam zijn in de zorg. Er wordt op vrij grote schaal bijscholing genoten, met name 

betreffende de kernactiviteiten richting de cliënt. Men voelt zich vrij om cliënten, zorgverleners 

en directieleden te benaderen. De arbeidssatisfactie is hoog.  

De vragen/klachten die men behandelt zijn gevarieerd van aard. Het meest voorkomend zijn 

klachten over de bejegening en vragen om informatie. Iets minder frequent zijn klachten over 

het professionele handelen of de organisatie. Veruit de meeste vragen/klachten kunnen door 

de functionarissen zelf worden afgedaan. Men heeft de indruk dat zowel cliënten als 

zorgverleners in de regel tevreden zijn met de wijze waarop het incident is afgedaan.  

Een belangrijke vraag in het onderzoek was of de functionarissen in hun functioneren voldoen 

aan het door de VKIG opgestelde beroepsprofiel. Voor wat betreft de kernactiviteiten richting 

cliënten geldt dat deze nagenoeg door alle functionarissen worden uitgeoefend. Dit is grosso 

modo ook het geval voor de kernactiviteiten richting de zorgverleners. Het feitelijke werk van 

de functionarissen voldoet echter in aanmerkelijk mindere mate aan het beroepsprofiel m.b.t. 

de systeemgerichte activiteiten. Vooral beleidsontwikkeling/advisering en voorlichting komen 

bij veel functionarissen onvoldoende aan bod.  

Het beeld dat de functionarissen vooral zaakgericht werken blijkt ook uit enkele andere 

uitkomsten. De frequentie waarmee de aard en frequentie van klachten worden teruggekoppeld 

naar de verschillende onderdelen van het ziekenhuis, namelijk hoogstens enkele keren per jaar, 

lijkt niet bijster groot, gezien de te verwachten leereffecten hiervan voor de zorgverleners en 

managers. De lacunes in het huidige functioneren op dit punt vormen tevens het meest 

genoemde verbeterpunt bij de open vraag hierna aan het einde van de enquête. Men noemde 

vaak minder tijdsdruk en meer tijd en ruimte voor presentaties, voorlichting en 

beleidsontwikkeling. Typerend hiervoor zijn de volgende opmerkingen van respondenten: “Ik 

ben heel tevreden, maar als ik iets zou willen uitbreiden, dan zou ik meer presentaties (scholing, 

voorlichting) willen houden” en “Meer aandacht voor het leereffect van klachten”. Andere 

veelgemaakte opmerkingen betreffen bijscholing op juridisch gebied en m.b.t. rapportering en 

statistieken. 

 

Kruisverbanden 

In de analyses is gekeken naar mogelijke onderlinge verbanden tussen de antwoorden op de 

verschillende vragen en naar mogelijke verschillen tussen de verschillende categorieën 
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ziekenhuizen (algemeen, academisch, SAZ en STZ). Gezien de kleine aantallen respondenten 

en de vaak geringe variatie in de antwoorden, konden slechts zeer weinig statistisch 

betekenisvolle verbanden worden gevonden. De weinige relevante verbanden zijn bij de 

bespreking van de resultaten vermeld. Ten aanzien van de typen ziekenhuizen bleek dat er in 

het functioneren van de klachtenfunctionarissen in de verschillende types ziekenhuizen vrijwel 

geen systematische verschillen zijn gevonden. Ook de beoordeling van het werkklimaat in de 

ziekenhuizen hangt niet samen met het type ziekenhuis waar men werkt. De door sommigen 

geopperde hypothese dat zorgverleners in academische of topziekenhuizen wellicht minder oog 

hebben voor de menselijke aspecten van hun werk is in dit onderzoek niet bevestigd. 

Op basis van de enquêteresultaten en de discussie hierover na de presentatie op de 

jaarvergadering van de VKIG, is besloten om het tweede deel van het onderzoek, bestaande uit 

persoonlijke interviews met een groep klachtenfunctionarissen, vooral te richten op de 

systeemgerichte kernactiviteiten. Hierbij is vooral geprobeerd om voorbeelden te verzamelen 

van veelbelovende manieren om aan deze kernactiviteiten meer inhoud te geven. 

 

Uitkomsten van de persoonlijke interviews 

Zoals gezegd, zijn per telefoon persoonlijke interviews afgenomen bij 23 

klachtenfunctionarissen die zich daartoe bereid hadden verklaard in de enquête. Bij de selectie 

van de geïnterviewden is een goede spreiding over de typen ziekenhuis bereikt.  

De meeste respondenten bevestigen dat ze hun werk met plezier uitoefenen. Knelpunten zijn 

werkdruk, het ontbreken van een eigen werkontvangstkamer en, bij functionarissen die solo 

opereren zonder directe collega’s, het gevoel er een beetje bij te hangen.  

Uit de enquête is wederom gebleken dat het eerste contact met de cliënt meestal tot stand komt 

via email. De respondenten van de interviews gaven aan dat het de voorkeur verdient dat het 

intakegesprek altijd persoonlijk is, d.w.z. telefonisch of face to face zodat de emotionele lading 

van de vraag of klacht goed kan worden ingeschat. Bij vragen over bejegening of een medische 

ingreep vinden altijd persoonlijke gesprekken plaats. In ziekenhuizen met meerdere 

klachtenfunctionarissen is soms een werkverdeling ingevoerd. De ene functionaris is 

verantwoordelijk voor de afhandeling van eenvoudige vragen per mail of telefoon en de anderen 

voor meer complexe zaken die persoonlijke gesprekken of bemiddeling vereisen.  

Op de open vraag naar best practices in het werken met cliënten werd vrijwel unaniem gewezen 

op het belang van een luisterend oor/goed luisteren en op openheid.  

De wijze waarop de tevredenheid van de cliënt wordt onderzocht is sterk verschillend. Een van 

de respondenten meent dat dit steeds mede d.m.v. een vast enquêteformulier zou moeten 
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gebeuren, zodat er een totaalbeeld ontstaat, en benchmarking met functionarissen in andere 

ziekenhuizen kan plaatsvinden.  

De wijze waarop contact wordt gelegd met de zorgverlener blijkt sterk te variëren. Sommige 

klachtenfunctionarissen doen dit meestal per email om de zorgverlener niet in zijn/haar werk 

te storen (“Ik stuur altijd per mail de klacht, zodat de arts voor zichzelf kan bepalen wat een juist 

moment is om de klacht te bekijken.”). Anderen doen dit juist altijd, of bij voorkeur, persoonlijk 

per telefoon of face to face. Een direct persoonlijk contact ligt meer voor de hand indien men 

de zorgverlener persoonlijk kent hetgeen in een kleiner ziekenhuis vaker het geval zal zijn.  

De vraag over hoe men zich opstelt tegenover de zorgverlener tegen wie een serieuze klacht is 

ingediend, bleek moeilijk te beantwoorden. De klachtenfunctionarissen stellen zich vooral 

ondersteunend en begeleidend op maar zien het niet als hun taak de zorgverlener ter 

verantwoording te roepen voor eventuele gemaakte fouten. De functionarissen voelen zich wel 

verantwoordelijk voor een goed verloop van een bemiddelingsgesprek en grijpen in indien dit 

kennelijk nergens toe leidt.  

Door enkele respondenten werd gerefereerd aan de optie om in de toekomst als ‘disclosure 

coach’ te gaan optreden voor de zorgverleners. Over de inhoud van deze optie werd verder geen 

duidelijkheid verschaft maar enkele citaten geven wel een indruk: “Ik verricht precies dezelfde 

activiteiten naar hulpverleners toe als naar cliënten. Ook bij een dokter kan het hoog zitten, en dan 

vraag ik ook hoe of wat en probeer ik ze verder te helpen.”, “Ik ga ermee in gesprek nadat de klacht 

bekend is gemaakt. Het komt ook steeds vaker voor dat een hulpverlener om hulp vraagt bij de 

afhandeling van een klacht.” 

Onderzoek naar de tevredenheid van de zorgverlener is overigens nog weinig ontwikkeld. Dit 

bleek uit de enquête en werd in de interviews bevestigd. Als verbeterpunt werd genoemd dat de 

zorgverleners zouden moet leren om bij lastige of pijnlijke situaties met patiënten vaker zelf de 

klachtenfunctionaris te benaderen zodat deze vroegtijdig is geïnformeerd over mogelijke 

problemen en de regie op zich kan nemen van de afhandeling/bemiddeling richting patiënten 

of nabestaanden. 

M.b.t. rapportage en voorlichting bleek dat de meeste respondenten in hoofdzaak periodiek, 

d.w.z. jaarlijks of per kwartaal schriftelijk rapporteren aan bestuur en maatschappen. Aan de 

besturen wordt wel iets vaker ook mondeling gerapporteerd. De meeste respondenten gaven 

aan dat hun bestuur zeer geïnteresseerd was in hun rapportages maar dit was niet overal het 

geval. De mate van openheid van de verschillende maatschappen/vakgroepen werd over het 

algemeen positief beoordeeld, zij het dat er onderling wat dit betreft nog grote verschillen 

blijken te bestaan. De toename van het aantal vrouwelijke artsen werd genoemd als factor 

achter toenemende openheid. Aan de cliëntenraden wordt in de regel slechts jaarlijks en zonder 

details gerapporteerd.  
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Opvallend is de uiteenlopende praktijk over het bij name noemen van zorgverleners in 

rapportages. In sommige ziekenhuizen gebeurt dit standaard en in anderen nooit. De 

voorstanders benadrukken het belang van openheid of transparantie. Het lijkt op zijn minst 

zinvol dat over dit vraagpunt een discussie op gang komt binnen de ziekenhuizen.  

De voorlichtende taak blijkt in de meeste ziekenhuizen nog weinig structureel te zijn. Illustratief 

hiervoor zijn de volgende citaten: “Als mensen hier net in dienst zijn, heb ik een 

kennismakingsgesprek met ze om voorlichting te geven over klachtenafhandeling. Als er iets speelt, 

vraag ik vaak aan afzonderlijke maatschappen of ik langs mag komen om voorlichting te geven.” 

“We zouden daar meer ruimte en tijd voor willen hebben.”, “We worden ook af en toe uitgenodigd 

door de RvB om met wat voorbeelden te komen en te bespreken hoe het zit met de klachten en wat 

de trends zijn.” 

Aan de respondenten is gevraagd hoe zij bijdragen aan de 

beleidsontwikkeling/kwaliteitsbewaking in het ziekenhuis. Bij het beantwoorden van deze vraag 

benadrukten veel klachtenfunctionarissen dat zij slecht indirect invloed uitoefenen op 

beleidsontwikkeling, simpelweg, omdat beleidsontwikkeling niet tot hun kernactiviteiten 

behoort. De antwoorden roepen het beeld op van niet meer dan incidentele bemoeienis met 

beleidsontwikkeling/kwaliteitsbewaking: “Ik ben daar wel minder mee bezig. Maar in alle 

gesprekken die ik doe met dokters, licht ik niet actief voor, maar ze leren er natuurlijk wel van. Indirect 

ben je bezig met beleid door klachten te registreren en rapporteren.” 

Zeer veel functionarissen gaven aan dat er niet ‘minder oog’ voor te hebben maar dat er gewoon 

‘te weinig tijd’ is voor voorlichting en beleidsontwikkeling. Daarom kunnen zij met pieken en 

dalen een bijdrage leveren aan deze zaken; soms is er wel tijd voor, maar vaak ook niet. 
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5. Discussie en beleidsaanbevelingen 

Het onderzoek had ten doel om, mede met het oog op de uitvoering van de in behandeling 

zijnde Wet KKGZ, te verkennen wat de huidige en potentiële bijdrage is van 

klachtenfunctionarissen aan een goede, d.w.z. voor beide partijen bevredigende, afdoening van 

vragen en klachten. Hierbij hebben we ons vooral gericht op de vraag in hoeverre in het huidige 

functioneren van de klachtenfunctionarissen het door de beroepsvereniging VKIG in 2013 

opgestelde beroepsprofiel wordt waargemaakt.  

Het onderzoek bestond allereerst uit een kwantitatieve schriftelijke enquête onder de in 

ziekenhuizen werkzame leden van VKIG. De helft van de aangeschreven leden heeft deze 

enquête binnen de daarvoor gestelde termijn geretourneerd (tachtig respondenten) Vervolgens 

zijn telefonische interviews afgenomen aan 23 van de eerdere respondenten. De enquête heeft 

uitgewezen dat de huidige klachtenfunctionarissen reeds goeddeels aan het beroepsprofiel 

voldoen wat betreft hun werkzaamheden richting cliënten, en zorgverleners maar dat de in het 

profiel opgenomen meer systeemgerichte werkzaamheden nog onvoldoende uit de verf komen. 

De interviews hebben deze conclusie nog eens onderstreept. Aan het leveren van een bijdrage 

aan structurele verbeteringen in de zorg komen de meeste klachtenfunctionarissen in eigen 

ogen nog onvoldoende toe. Op dit belangrijke punt zijn de uitkomsten van de twee 

onderzoeksonderdelen volstrekt concordant. 

Middels de enquête is allereerst onderzocht of de functie wordt uitgeoefend door werknemers 

die hiervoor in voldoende mate zijn gekwalificeerd. Uit de enquête is gebleken dat de 

functionarissen als groep goeddeels aan de randvoorwaarden van voldoende opleiding en 

ervaring voldoen. Zij hebben vrijwel allen een opleiding op HBO of academisch niveau 

afgemaakt en beschikken over tien jaar of meer ervaring met werken in de zorg. De disciplinaire 

achtergrond vertoont qua inhoud overigens wel aanzienlijke spreiding, zoals HBO Verpleging 

of rechten. Anderen hebben theologie/pedagogiek of psychologie gestudeerd.  

De mate waarin zij hun werk onafhankelijk van de ziekenhuisdirectie kunnen verrichten is in de 

ogen van vrijwel alle functionarissen voldoende verzekerd. Opvallend is dat veruit de meeste 

functionarissen tevreden zijn met hun werk en hieruit veel persoonlijke voldoening putten. Een 

derde van de respondenten is echter (zeer) ontevreden over de hoge werkdruk. 

Het onderzoek heeft, zoals gezegd, uitgewezen dat de meeste klachtenfunctionarissen thans 

reeds in grote lijnen voldoen aan het opgestelde beroepsprofiel en dat zij het belang van de 

daarin opgenomen kernactiviteiten ook volledig onderschrijven. Met de professionalisering van 

de functie blijkt dus reeds goede voortgang te zijn gemaakt. In de meeste ziekenhuizen heeft 

de functie van klachtenfunctionaris zich inmiddels ontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardige, 

structurele voorziening. Het gegeven dat de overgrote meerderheid van de functionarissen 

vrouwen zijn van middelbare leeftijd beoordelen wij daarbij als positief. De 
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klachtenfunctionarissen kunnen hierdoor zowel individueel en als beroepsgroep een tegenwicht 

vormen tegen wat wel de machocultuur binnen sommige medische maatschappen wordt 

genoemd.  

Dat de klachtenfunctionarissen iets meer activiteiten ontwikkelen richting hun cliënten dan 

richting de zorgverleners lijkt ons niet problematisch. Bij de open vraag aan het einde van de 

enquête naar het wezen van de functie werd, zoals gezegd, het vaakst gewezen op het adequaat 

reageren op de klachten van patiënten. Ook in de persoonlijke vraaggesprekken werd unisono 

benadrukt dat openheid naar de patiënt het leidend beginsel van de klachtenfunctionaris dient 

te zijn. In ieder geval in hun eigen beleving zijn klachtenfunctionarissen in hun dagelijkse werk 

wat meer gericht op de belangen van hun cliënten dan op die van de zorgverleners. Dit sluit 

uiteraard niet uit dat de functionarissen open staan voor vragen van zorgverleners: “De ingang 

is de klager, zo zit het nou eenmaal in elkaar. Maar soms komt er een dokter binnen met de handen 

in zijn haar, wanneer er iets gebeurd is, en dan is de ingang de dokter.” 

Tegen de achtergrond van deze uitkomsten wekt het verwondering dat vanuit de cliëntenraden 

relatief weinig steun wordt ondervonden. Ook de frequentie van rapporteren aan deze raden is 

relatief bescheiden. De kennelijk weinig sterk ontwikkelde relaties met de cliëntenraden lijkt ons 

een onderwerp voor beraad en bespreking. De cliëntenraden zouden een grotere rol kunnen 

spelen in de benutting van de rapportages over vragen en klachten voor verbeteringen in de 

zorg. 

Een meerderheid van de klachtenfunctionarissen heeft aangegeven niet te weten of de Wet 

KKGZ van invloed zal zijn op hun werk. Gegeven het feit dat deze wet de eigen functie een 

wettelijke grondslag zal verschaffen, is dit een enigszins verbazend resultaat. Men zou 

verwachten dat de klachtenfunctionarissen de wet zouden zien als een welkom kader voor een 

verdere versterking en uitbouw van de functie. De onzekerheid die hierover bestaat lijkt ons een 

gevolg van de relatief geringe aandacht die zowel in de wet zelf als tijdens de parlementaire 

behandeling ervan aan de functie is besteed. De onderzoeksuitkomst dat negen van de tien bij 

de klachtenfunctionarissen gemelde vragen/klachten door hen zelf tot tevredenheid van de 

cliënten wordt afgedaan, onderstreept het grote belang van de functie voor alle betrokken 

partijen. Naar wij hopen zal in het uitvoeringstraject van de wet KKGZ meer aandacht worden 

besteed aan de borging van deze voor alle partijen essentiële functie in de zorg. 

Hoewel de klachtenafhandeling een informeel karakter heeft en een persoonsgerichte, niet-

bureaucratische behandeling van de klager voorop staat, lijkt enige nadere regelgeving 

wenselijk m.b.t. tot kwalificatie-eisen, werkmethodieken en de positionering binnen de 

organisatie. Naar onze indruk opereren de meeste klachtenfunctionarissen weliswaar reeds 

goeddeels volgens het beroepsprofiel maar verschilt de invulling van activiteiten per ziekenhuis 

nog aanzienlijk. De wijze waarop de beschikbaarheid van de klachtenfunctionaris wordt 

gecommuniceerd naar cliënten is niet uniform en ook de wijze waarop cliënten en zorgverleners 
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worden benaderd lijkt nog sterk individueel bepaald. Dat sommige functionarissen niet over 

een eigen kamer beschikken waar ze cliënten of zorgverleners kunnen ontvangen wekt 

bevreemding aangezien het horen van de cliënt en de verdere bemiddeling/klachtenafhandeling 

toch een grote mate van vertrouwelijkheid vergt. Een eigen werkplek lijkt daarvoor een 

noodzakelijke randvoorwaarde. Enige uniformering van de werkmethodieken en positionering 

zou niet alleen aan de functionarissen meer houvast bieden maar tevens aan de cliënten en 

zorgverleners. De patiënt heeft ons inziens recht op een hoogwaardig en uniform aanbod van 

informele klachtenbemiddeling zodat deze weet wat van de functie kan worden verwacht in elk 

Nederlands ziekenhuis. Een meer eenduidig profiel zal, zo is bij de hulpverlening van 

slachtoffers van misdrijven destijds gebleken, drempelverlagend werken.  

De meest saillante uitkomst van het onderzoek is dat de systeem- of beleidsgerichte 

kernactiviteiten door de klachtenfunctionarissen zelf wel als belangrijk worden aangemerkt 

maar in hun feitelijke functioneren onvoldoende aan bod komen. Men onderkent het belang 

ervan (“dat het leereffect in de organisatie goed geborgd is, dat vind ik echt het allerbelangrijkste”), 

maar men komt er in het eigen werk onvoldoende aan toe (“Naast het behandelen van klachten 

ook aandacht voor andere werkzaamheden waarvoor een klachtenfunctionaris verantwoordelijk is: 

voorlichting, scholing, betrokken zijn bij beleidsontwikkeling”). Bij de systeemgerichte 

kernactiviteiten ligt naar onze indruk de meeste ruimte voor verbeteringen. Meer aandacht 

hiervoor zal de toegevoegde waarde van de functie voor de zorg nog aanzienlijk kunnen 

vergroten. Bij de implementatie van de Wet KKGZ zou daarom vooral aan dit, kennelijk 

enigszins ondergeschoven onderdeel van de functie, ruime aandacht moeten worden 

geschonken.  

 

De klachtenfunctionarissen lossen in eigen ogen de meeste aan hen voorgelegde vragen en 

klachten van de cliënten tot tevredenheid van beide partijen op. De vragen en klachten van 

patiënten lijken echter nog in onvoldoende mate te worden benut als managementinformatie 

voor de ziekenhuizen, maatschappen en cliëntenraden. De frequentie waarmee rapportages 

worden gegeven aan deze eenheden – variërend van één keer tot enkele keren per jaar, lijken 

ons bijvoorbeeld aan de lage kant. Voor de systeemgerichte kernactiviteiten zouden meer tijd 

en middelen moeten worden vrijgemaakt. Rapportageverplichtingen zouden ons inziens een 

plaats moeten krijgen in de uitvoeringsregeling van de Wet KKGZ zoals dat ook in de regeling 

betreffende de nationale Ombudsman en in de wet Klachtenregeling Politie het geval is. Een 

betere invulling van de analytische en rapportagefuncties zal waarschijnlijk tevens leiden tot 

specifiekere functieprofielen, meer bijscholing in hiervoor benodigde capaciteiten, en 

uiteindelijk tot een hogere waardering en carrièreperspectieven van de klachtenfunctionaris.  

Een van de respondenten wijst op de noodzaak van betere, en mogelijkerwijze uniforme, 

informatiesystemen die zowel voor de registratie van zaken als voor periodieke rapportages en 
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analyses kunnen worden gebruikt. De ontwikkeling en invoering hiervan zou een activiteit van 

de VKIG kunnen zijn.  

Het onderzoek heeft enkele best practices opgeleverd m.b.t. de ‘derde functie’ waarvan de 

invoering elders het overwegen waard lijken. De volgende werkwijzen zijn genoemd: 

 Alle recente klachten standaard bespreken in het management overleg van maatschap 

of vakgroep, mede om een grotere openheid over gemaakte fouten te bevorderen; 

 Het geven van voorlichting aan alle nieuwe medewerkers in de zorg over bejegening en 

klachtenafhandeling; 

 Het bijhouden van blogs op sociale media binnen de kring van het ziekenhuis waarin op 

een luchtige, niet-confronterende manier over vragen/klachten van patiënten wordt 

geschreven; 

 Publiceren van ‘klacht van de maand’ in interne nieuwsbrief; 

 Het gericht analyseren van de rapportages om over terugkomende patronen in de 

klachten met iedere afzonderlijke vakgroep of maatschap in gesprek te gaan over 

verbetertrajecten; 

 Meer samenwerken met de kwaliteitsorganisatie in het ziekenhuis of de 

klachtenfunctionaris dienst laten uitmaken van een kwaliteitsdienst; 

 Het houden van spiegel- of exitgesprekken met patiënten die kunnen aangeven wat zij 

als prettig of minder prettig hebben ervaren.  

Bij de antwoorden op de open vraag over verbeterpunten in de enquête werd gewezen op de 

noodzaak het ‘mutserige’ imago van de klachtenfunctionarissen te verbeteren door hun 

professionaliteit als mediator in gevoelige kwesties meer te benadrukken. In dit kader werden 

ook vraagtekens geplaatst bij de betiteling van klachtenfunctionaris. Als alternatieve benaming 

werd ombudsman of ombudspersoon genoemd. Deze benaming heeft als bijkomend voordeel 

dat de nationale Ombudsman, als ook de gemeentelijke ombudspersonen zowel individuele 

vragen/klachten afhandelen als rapporteren over structurele problemen in de dienstverlening 

door de overheid. Als alternatieve benaming werd ook genoemd Hoofd cliëntenbelangen.  

Wij hopen met de publicatie van deze bemoedigende resultaten betreffende het huidige 

functioneren van klachtenfunctionarissen te kunnen bewerkstelligen dat de 

klachtenfunctionaris een sterkere en meer geprononceerde positie in de zorg krijgt ten behoeve 

van niet slechts een betere afhandeling van vragen en klachten maar ook als voertuig voor 

verbeteringen in de zorg. We beëindigen ons onderzoeksverslag daarom met enkele concrete 

beleidsaanbevelingen: 
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1. In de uitvoeringsregeling van de Wet KGGZ dienen nadere eisen te worden gesteld aan de 

intellectuele, sociale en managementvaardigheden van een klachtenfunctionaris. 

 

2. In de uitvoeringsregeling dienen periodieke rapportages door de klachtenfunctionaris aan 

directies, maatschappen en cliëntenraden verplicht te worden gesteld.  

 

3. Koepelorganisaties, het Ministerie van Volksgezondheid en ziekenhuisdirecties dienen 

middels een communicatiestrategie de klachtenfunctionaris sterker te profileren richting 

patiënten en zorgverleners. 

 

4. Koepelorganisaties en het Ministerie van Volksgezondheid dienen uitbreiding van de 

opleidings- en bijscholingsmogelijkheden voor klachtenfunctionarissen te bevorderen. 

 

5. Zorgverzekeraars dienen in zorgcontracten afspraken te maken over het invoeren van 

innovatieve verbeteringen in de preventie en opvang van klachten, bijvoorbeeld de invoering 

van een disclosure coach voor zorgverleners. 

 

6. Ziekenhuisdirecties dienen de kwaliteit en effectiviteit van de klachtenafhandeling te 

monitoren door de periodieke uitvoering van enquêtes onder hun klachtenfunctionarissen 

alsmede exit-interviews met cliënten. 

 

7. De onderhavige anonieme enquête dient na twee of drie jaar te worden herhaald om vast te 

stellen of er verbeteringen zijn opgetreden in het collectieve functioneren van de 

klachtenfunctionarissen.  
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Bijlage A: Vragenlijst internet-enquête 

 

Vragenlijst Klachtenfunctionaris 

 

Inhoud vragenlijst 

Voor u ligt een vragenlijst die uw werkzaamheden en ervaringen als klachtenfunctionaris in kaart 

brengt. Via dit onderzoek zouden we graag meer te weten komen over de hoofdlijnen van de functie 

van klachtenfunctionaris. 

 

Anonimiteit  

De beantwoording van de vragenlijst is vertrouwelijk. Niemand van uw organisatie krijgt de ingevulde 

vragenlijst onder ogen. Alleen de onderzoekers van Tilburg University hebben inzage in de ingevulde 

vragenlijsten. De antwoorden op de vragen worden volstrekt anoniem verwerkt. Er zal alleen worden 

gerapporteerd over groepen respondenten. Individuele respondenten zullen niet herkenbaar zijn in de 

rapportage.  

 

Indeling vragenlijst 

De vragenlijst is onderverdeeld in 4 onderdelen. Steeds komt een ander onderwerp aan bod. Boven 

aan elk onderdeel vindt u een kader met daarin een instructie of een toelichting over de vragen. Ook 

bevinden zich kaders tussen de vragen in. Lees deze nauwkeurig voor u de vragen invult.  

 

Hoeveel tijd kost het? 

Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal ongeveer 30 minuten. De lengte van de vragenlijst is 

echter voor iedereen verschillend. Staat u niet te lang stil bij de antwoordmogelijkheden, maar kiest u 

spontaan het voor u van toepassing zijnde antwoord. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inbreng en medewerking!  

 

 

Prof. dr. Jan van Dijk, INTERVICT, Tilburg University 
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Onderdeel 1. Persoonlijke gegevens 

 

Het eerste deel van deze vragenlijst gaat over uw persoonlijke achtergrond. 

 

1.1. Wat is uw geslacht?  

 Man  

 Vrouw  

 

1.2. Wat is uw leeftijd? 

 

1.3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? 

 Basisonderwijs  

 VMBO 

 MBO, namelijk de opleiding ...  

 HAVO  

 VWO  

 HBO / WO bachelor, namelijk de opleiding ...  

 WO master, namelijk de opleiding ...  

 

 

 

Onderdeel 2. Aard van uw functie 

 

2.1a. In wat voor type ziekenhuis bent u werkzaam? 

 Academisch ziekenhuis (ga naar vraag 2.2)  

 Algemeen ziekenhuis  

 

2.1b. Ik ben werkzaam in een algemeen ziekenhuis, namelijk ... 

 SAZ-ziekenhuis  

 STZ-ziekenhuis  

 Overige  
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2.2. Kunt u aangeven hoe groot het beddenaantal in uw ziekenhuis (ongeveer) is? 

 < 300 bedden  

 300-400 bedden  

 400-600 bedden  

 > 600 bedden  

 

2.3. Hoe lang bent u werkzaam in de zorg? 

 Korter dan 1 jaar  

 Tussen 1 en 5 jaar  

 Tussen 5 en 10 jaar  

 Langer dan 10 jaar  

 

2.4. Hoe lang werkt u in deze organisatie?  

 Korter dan 1 jaar  

 Tussen 1 en 5 jaar  

 Tussen 5 en 10 jaar  

 Langer dan 10 jaar  

 

2.5. Welke functies heeft u uitgeoefend voordat u klachtenfunctionaris werd? (indien u meerdere 

functies heeft uitgeoefend, gelieve deze allemaal te noemen) 

 

……… 

 

2.6.Hoe lang bekleedt u de functie van klachtenfunctionaris bij uw huidige werkgever?  

 Korter dan 1 jaar  

 Tussen 1 en 5 jaar  

 Tussen 5 en 10 jaar  

 Langer dan 10 jaar  

 

2.7. Bekleedt u hiernaast nog een andere functie? Zo ja, welke? 

 Ja, namelijk ...  

 Nee  
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2.8. Wat is de aard van uw dienstverband als klachtenfunctionaris? 

 Voltijd  

 Deeltijd, namelijk ... uren per week  

 

2.9. Hoeveel uur werkt u per week voor uw functie als klachtenfunctionaris, eventuele overuren 

inbegrepen? (als uw werkuren variëren van week tot week, gelieve dan een gemiddelde op te geven) 

 

….. 

 

2.10. Hoeveel FTE is er binnen uw ziekenhuis in totaal beschikbaar voor de functie van 

klachtenfunctionaris? (dus u en eventuele collega-klachtenfunctionarissen) 

 

….. 

 

2.11. Als u de volgende schaal van inkomsten bekijkt, kunt u dan zeggen in welke categorie uw 

maandelijks nettoloon als klachtenfunctionaris zich bij benadering bevindt? 

 Minder dan €500 per maand  

 Tussen €500 - €1000 per maand  

 Tussen €1000 - €1500 per maand  

 Tussen €1500 - €2000 per maand  

 Tussen €2000 - €2500 per maand  

 Tussen €2500 - €3000 per maand  

 Meer dan €3000 per maand  

 

 

2.12. Hoe zou u zelf de hoofdactiviteit van uw functie (in enkele zinnen) omschrijven? 

………….. 

 

 

2.13a. Heeft u één of meerdere (bijscholings)trainingen gevolgd op het gebied van 

klachtenmanagement en zorg?  

 Nee (ga naar vraag 3) 

 Ja  
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2.13b. Welke onderwerpen stonden centraal in de (bijscholings)trainingen die u heeft gevolgd op het 

gebied van klachtenmanagement en zorg? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris  

 Gesprekstechnieken en bemiddelingsvaardigheden  

 Juridische kaders voor de klachtenfunctionaris  

 Registratie, rapportage en signalering  

 De rol van de klachtenfunctionaris bij schade en calamiteiten  

 De positie van de klachtenfunctionaris in relatie tot personeel  

 Klachtencommissie  

 Omgaan met agressie  

 Training on the job met klachten voor zorgmedewerkers, verzorgenden en baliemedewerkers  

 Anders, namelijk ...  

 

2.13c. Wanneer heeft u voor het laatst een training gevolgd op het gebied van klachtenmanagement en 

zorg?  

 

... (aantal) maanden geleden 

 

Onderdeel 3. Uw kernactiviteiten als klachtenfunctionaris 

 

Dit deel van de vragenlijst gaat over kernactiviteiten die mogelijk deel uitmaken van uw functie als 

klachtenfunctionaris binnen uw organisatie/ziekenhuis. Een cliënt wordt gedefinieerd als een patiënt 

(of diens naaste, nabestaande, vertegenwoordiger) die met een vraag of een klacht bij u komt. 
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3.1. Maken de onderstaande kernactiviteiten deel uit van uw huidige functie? (Let op: het gaat hier om 

activiteiten ten aanzien van de cliënt/klager) 

 

 
Nooit aan 
de orde  

Af en toe 
aan de orde  

Regelmatig 
aan de orde  

Meestal aan 
de orde  

Altijd aan 
de orde  

1. Opvang, waaronder: luisteren naar 
het verhaal van de cliënt/klager; de 
(eerste) emotionele opvang; zorg 
voor adequate verwijzing van 
cliënt/klager  

          

2. Informatie en advies, waaronder: 
informeren over de verschillende 
klachtmogelijkheden; informeren 
over geldende rechten en plichten; 
informeren over elders te verkrijgen 
inhoudelijke, procedurele, juridische 
of emotionele bijstand  

          

3. Bijstand, waaronder: bieden van 
begeleiding bij verhelderen 
rechtspositie; ondersteuning 
cliënt/klager bij het komen tot 
keuzes; hulp bij het op schrift stellen 
van vraag/klacht  

          

4. Bemiddeling, waaronder: verkent 
met cliënt/klager de mogelijkheden 
tot bemiddeling; zorgt voor passende 
inrichting en begeleiding; zorgt voor 
afronding van de bemiddeling  

          

5. Procesbegeleiding en 
voortgangsbewaking, waaronder: 
volgt het traject van afhandeling van 
de vraag/klacht en legt informatie 
hierover vast; bewaakt actief de 
afhandeling van de vraag/klacht 
binnen vastgestelde termijnen en 
volgens gemaakte afspraken; bericht 
cliënt/klager over de uitkomsten en 
de afsluiting van de 
klachtafhandeling  

          

6. Begeleiding bij bijzondere 
situaties, waaronder: treedt op als 
contactpersoon voor 
cliënt/klager/(specifieke) 
betrokkenen; treedt op als begeleider 
en adviseur van 
cliënt/klager/(specifieke) 
betrokkenen; treedt eventueel op als 
coördinator bij de begeleiding van 
een bijzondere situatie  
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3.2. Maken de onderstaande kernactiviteiten deel uit van uw huidige functie? (Let op: het gaat hier om 

activiteiten ten aanzien van de hulpverlener/aangeklaagde) 

 

 
Nooit aan 

de orde  
Af en toe 

aan de orde  
Regelmatig 
aan de orde  

Meestal aan 
de orde  

Altijd aan de 
orde 

1. Opvang, waaronder: luisteren naar 
het verhaal van de aangeklaagde; 
informeren over rol 
klachtenfunctionaris; komen tot een 
eerste analyse bij de 
klacht(afhandeling)  

          

2. Informatie en advies, waaronder: 
informeren over geldende rechten en 
plichten; informeren over elders te 
verkrijgen inhoudelijke, procedurele, 
juridische of emotionele bijstand  

          

3. Bijstand, waaronder: bieden van 
begeleiding bij verhelderen 
rechtspositie; ondersteuning 
aangeklaagde bij het komen tot keuzes; 
verkennen met aangeklaagde diens 
wensen voor bijstand, bieden (of 
doorverwijzen naar) gewenste bijstand  

          

4. Bemiddeling, waaronder: verkent met 
aangeklaagde de mogelijkheden tot 
bemiddeling; zorgt voor passende 
inrichting en begeleiding; zorgt voor 
afronding van de bemiddeling  

          

5. Procesbegeleiding en 
voortgangsbewaking, waaronder: volgt 
het traject van afhandeling van de 
vraag/klacht en legt informatie hierover 
vast; bewaakt actief de afhandeling van 
de vraag/klacht binnen vastgestelde 
termijnen en volgens gemaakte 
afspraken; bericht aangeklaagde over 
de uitkomsten en de afsluiting van de 
klachtafhandeling  

          

6. Begeleiding bij bijzondere situaties, 
waaronder: treedt op als 
contactpersoon voor 
aangeklaagde/(specifieke) betrokkenen; 
treedt op als begeleider en adviseur van 
aangeklaagde/(specifieke) betrokkenen; 
treedt eventueel op als coördinator bij 
de begeleiding van een bijzondere 
situatie  
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3.3. Maken de onderstaande kernactiviteiten deel uit van uw huidige functie? (Let op: het gaat hier om 

activiteiten ten aanzien van algemene groepen cliënten/hulpverleners en beleidsontwikkeling) 

 

 
Nooit aan de 

orde 
Af en toe aan 

de orde  
Regelmatig aan 

de orde  
Meestal aan 

de orde  
Altijd aan de 

orde  

1. Voorlichting en 
scholing, waaronder: 
verzorgt algemene en 
specifieke 
voorlichting, al dan 
niet op verzoek, aan 
specifieke groepen 
(cliënten en 
zorgverleners) of 
rondom specifieke 
thema’s 

          

2. Signalering en 
advies in kader van 
kwaliteitsverbetering 
zorg, waaronder: 
verzorgt algemene 
klachten- en 
signaalrapportages; 
adviseert over 
mogelijke 
verbeteringen van de 
kwaliteit van zorg; 
signaleert mogelijke 
tekortkomingen in de 
rechtspositie van 
cliënten  

          

3. Advies en 
beleidsontwikkeling, 
waaronder: evalueert 
periodiek het 
klachtenmanagement 
en doet 
verbetervoorstellen, 
stelt algemene visie- 
en beleidsplannen op 
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3.4. In hoeverre vindt u onderstaande kernactiviteiten ten aanzien van de cliënt belangrijk voor het 

goed uitoefenen van uw functie? 

  

 
Helemaal 

niet 
belangrijk  

Niet zo 
belangrijk  

Neutraal  Belangrijk  
Erg 

belangrijk  

1. Opvang van cliënt/klager            

2. Informatie en advies aan 
cliënt/klager 

          

3. Bijstand aan cliënt/klager           

4. Bemiddeling ten aanzien 
van cliënt/klager  

          

5. Procesbegeleiding en 
voortgangsbewaking ten 
aanzien van cliënt/klager 

          

6. Begeleiding bij 
bijzondere situaties van 
cliënt/klager  

          

 

 

3.5. In hoeverre vindt u onderstaande kernactiviteiten ten aanzien van aangeklaagde belangrijk voor 

het goed uitoefenen van uw functie?  

 

 
Helemaal niet 

belangrijk  
Niet zo 

belangrijk 
Neutraal  Belangrijk  Erg belangrijk  

1. Opvang van 
aangeklaagde  

          

2. Informatie en advies 
aan aangeklaagde 

          

3. Bijstand aan 
aangeklaagde  

          

4. Bemiddeling ten 
aanzien van 
aangeklaagde  

          

5. Procesbegeleiding en 
voortangsbewaking ten 
aanzien van 
aangeklaagde  

          

6. Begeleiding bij 
bijzondere situaties van 
aangeklaagde  
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3.6. In hoeverre vindt u onderstaande kernactiviteiten ten aanzien van algemene groepen 

cliënten/hulpverleners en beleidsontwikkeling belangrijk voor het goed uitoefenen van uw functie? 

 

 
Helemaal niet 

belangrijk  
Niet zo 

belangrijk  
Neutraal  Belangrijk  Erg belangrijk  

1. Voorlichting en 
scholing  

          

2. Signalering en 
advies in kader van 
kwaliteitsverbetering 
zorg  

          

3. Advies en 
beleidsontwikkeling  

          

 

3.7a. Bent u bekend met de voorgestelde Wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)? 

 Ja  

 Enigszins  

 Nee (ga naar vraag 3.8a) 

 

3.7b. Heeft de voorgestelde Wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) gevolgen voor uw 

huidige functie en zo ja, hoe?  

 Nee  

 Weet ik niet  

 Ja, namelijk ...  

 

3.8a. Bent u bekend met de gedragscode van de Letselschaderaad? (Gedragscode medische 

incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid/GOMA) 

 Ja  

 Enigszins  

 Nee (ga naar vraag 3.10) 
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3.8b. Wordt, voor zover u bekend, in uw ziekenhuis bij schadeafwikkeling de gedragscode van de 

Letselraad gevolgd?  

 Helemaal niet gevolgd  

 Niet gevolgd  

 Enigszins gevolgd  

 Goeddeels gevolgd  

 Volledig gevolgd  

 Weet ik niet  

 

3.9. Indien de gedragscode niet (geheel) wordt gevolgd, in welke opzichten wijkt de eigen regeling af? 

 

…………. 

…………. 

 

3.10. Kunnen cliënten (eenvoudig) informatie omtrent klachtenafhandeling via de website van uw 

ziekenhuis verkrijgen? 

 Deze informatie is binnen één muisklik te ontsluiten 

 Deze informatie is binnen twee muisklikken te ontsluiten  

 De cliënt moet (minstens) drie keer klikken om de informatie te ontsluiten  

 Deze informatie is niet via de website te verkrijgen 

 

3.11. Hoe vindt in de regel het eerste contact tussen u en uw cliënten plaats? (maximaal 2 

antwoorden) 

 Telefonisch  

 Face-to-face aan de balie  

 Face-to-face in de spreekkamer  

 Via e-mail of andere online tools  

 Anders, namelijk ...  
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3.12. Hoeveel tijd verloopt er gemiddeld tussen het moment dat een cliënt u benadert en het moment 

dat u contact opneemt? 

 Minder dan een week  

 Meer dan een week, namelijk ... weken 

 

3.13. Informeert u de betrokken hulpverlener/aangeklaagde altijd dat er een klacht tegen hem/haar is 

ingediend? 

 Ja, altijd  

 Nee, niet in de volgende gevallen: …….. 

 

3.14. Op welke wijze informeert u de betrokken hulpverlener/aangeklaagde doorgaans over de klacht?  

 Rechtstreeks schriftelijk of per mail  

 Rechtstreeks mondeling  

 Via leidinggevende schriftelijk of per mail  

 Via leidinggevende mondeling  

 Anders, namelijk ...  

 

3.15. Voelt u zich te allen tijde vrij om met de cliënt/klager in contact te treden? 

 Ja  

 Nee, omdat: ... 

 

3.16. Voelt u zich te allen tijde vrij om met de hulpverlener/aangeklaagde in contact te treden? 

 Ja  

 Nee, omdat: … 

 

3.17. Voelt u zich te allen tijde vrij om met de directie/Raad van Bestuur in contact te treden? 

 Ja  

 Nee, omdat: … 
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3.18. Hoe vaak krijgt u te maken met de volgende type klachten? 

 Nooit  Af en toe  Regelmatig  Vaak  Zeer vaak  

1.Professioneel 
handelen  

          

2. Informatie           

3. Relatie/bejegening            

4. Organisatie            

5. Financiën            

6. Verzekeringen            

 

 

3.19. Welk type klachten leidt regelmatig tot financiële schadeclaims? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Professioneel handelen  

 Informatie  

 Relatie/bejegening  

 Organisatie  

 Financiën  

 Verzekeringen  

 Anders, namelijk ...  

 

3.20a. Kunt u aangeven welk percentage van de vragen/klachten (ongeveer) leidt tot interne afdoening 

via de klachtenfunctionaris? (bijv. bemiddeling, informatie, excuses) 

 

….. 

 

3.20b. Kunt u aangeven welk percentage van de vragen/klachten (ongeveer) leidt tot interne afdoening 

via de klachtencommissie? 

 

…. 

 

3.20c. Kunt u aangeven welk percentage van de vragen/klachten (ongeveer) leidt tot financiële claims?  

 

…. 
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3.20d. Kunt u aangeven welk percentage van de vragen/klachten (ongeveer) leidt tot afdoening via 

een tucht- of strafprocedure? 

 

….  

 

3.21a. Gaat u na hoe tevreden uw cliënten zijn met de afhandeling van hun vraag/klacht? 

 Nee, ik ga dit helemaal niet na (ga naar vraag 3.22a) 

 Ja, ik ga dit op incidentele basis na  

 Ja, ik ga dit altijd na met betrekking tot klachten  

 Ja, ik ga dit altijd na met betrekking tot zowel vragen als klachten  

 

3.21b. Indien u de tevredenheid van uw cliënten nagaat, hoeveel procent van uw cliënten is naar uw 

schatting tevreden met de afhandeling van de vraag/klacht? 

 

…. 

 

3.22a. Gaat u na hoe tevreden de betrokken hulpverleners/aangeklaagden zijn? 

 Nee, ik ga dit helemaal niet na (ga naar vraag 3.23) 

 Ja, ik ga dit op incidentele basis na  

 Ja, ik ga dit altijd na met betrekking tot klachten  

 Ja, ik ga dit altijd na met betrekking tot zowel vragen als klachten  
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3.22b. Indien u de tevredenheid van de betrokken hulpverleners/aangeklaagde nagaat, hoeveel procent 

van hen is naar uw schatting tevreden met de afhandeling van de vraag/klacht? 

 

…. 

 

3.23. Informeert u de volgende partijen over de aard en de frequentie van de vragen/klachten? 

(meerdere antwoorden mogelijk): 

 Ja, ik informeer de directie (Raad van Bestuur)  

 Ja, ik informeer de afzonderlijke maatschappen  

 Ja, ik informeer de cliëntenraad  

 Ja, ik informeer de medische staven  

 Ja, ik informeer een andere partij, namelijk ...  

 Nee, ik informeer geen van bovenstaande partijen (ga naar vraag 3.25) 

 

3.24. Indien u (één van) onderstaande partijen informeert over de aard en de frequentie van de 

klachten, met welke regelmaat gebeurt dit? 

 

 Nooit  1 keer per jaar  
2 à 3 keer per 

jaar  
4 à 5 keer per 

jaar  
Meer dan 5 
keer per jaar  

1. De directie 
(Raad van 
Bestuur)  

          

2. De 
afzonderlijke 
maatschappen  

          

3. De cliëntenraad            

4. De medische 
staven  

          

5. Een andere 
partij  
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3.25. Hoe vaak heeft u persoonlijk contact (in een gesprek) met de directie/Raad van Bestuur over de 

klachtenafhandeling? 

 Nooit  

 1 keer per jaar  

 2 à 3 keer per jaar  

 4 à 5 keer per jaar  

 Meer dan 5 keer per jaar 

 

3.26. In welke mate denkt u dat uw werk bijdraagt tot een grotere tevredenheid van uw cliënten met de 

klachtafhandeling? 

 Zeer weinig  

 Weinig  

 Niet weinig/niet veel  

 Veel  

 Zeer veel  

 

3.27. In welke mate denkt u dat uw werk bijdraagt tot een grotere tevredenheid van de 

zorgverleners/aangeklaagden met de klachtafhandeling? 

 Zeer weinig  

 Weinig  

 Niet weinig/niet veel  

 Veel  

 Zeer veel  

 



 

55 
 

3.28. Kunt u een voorbeeld geven van een klachtafhandeling die volgens u zeer goed is verlopen? Geef 

tevens aan wat uw rol hierbij is geweest. 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.29. Kunt u een voorbeeld geven van een klachtafhandeling die volgens u minder goed is verlopen? 

Geef tevens aan waarom u deze minder goed verlopen acht. 

 

 

… 
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Onderdeel 4. Samenwerking en functioneren binnen uw team 

 

Geef aan in hoeverre het u eens bent met elk van de volgende stellingen door het vakje van uw keuze 

aan te kruisen. 

 

4.1. Invloed 

 

 
Helemaal niet 

mee eens  
Niet mee 

eens  
Neutraal  Mee eens  

Helemaal 
mee eens  

1. Mijn mening wordt 
gerespecteerd  

          

2. Ik heb invloed op de gang 
van zaken  

          

3. Ik heb invloed op 
uiteindelijke beslissingen  

          

4. De uitoefening van mijn 
functie kan ik voldoende 
onafhankelijk uitvoeren van 
de directie van het 
ziekenhuis  

          

5. Ik word voldoende 
gesteund door de Raad van 
Bestuur / de directie  

          

6. Ik word voldoende 
gesteund door de 
hulpverleners/aangeklaagden  

          

7. Ik word voldoende 
gesteund door de 
maatschappen 

          

8. Ik word voldoende 
gesteund door de 
cliëntenraad  

          

9. Ik word voldoende 
gesteund door de medische 
staven  
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4.2. Betrokkenheid 

 

 
Helemaal niet 

mee eens  
Niet mee eens  Neutraal  Mee eens  

Helemaal mee 
eens  

1. Over het algemeen 
ben ik tevreden met 
mijn baan  

          

2. Ik denk dat er veel 
andere banen zijn die 
interessanter zijn dan 
mijn huidige functie  

          

3. Mijn huidige baan 
beantwoordt aan de 
verwachtingen die ik 
had voordat ik hier 
begon  

          

4. Omdat ik ontevreden 
ben over mijn baan, zou 
ik graag naar een andere 
baan willen  

          

5. Mijn huidige baan 
verschaft mij veel 
persoonlijke voldoening  

          

6. Ik vind mijn huidige 
baan interessant en 
boeiend  
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4.3. Samenwerkingscultuur  

 

Als er binnen onze organisatie een serieus probleem in de samenwerking is… 

 Nooit  Af en toe  Regelmatig  Vaak  Zeer vaak 

1. Bespreken we dit 
probleem openlijk  

          

2. Gaan we actief 
aan de slag om het 
probleem te 
verhelderen en op te 
lossen  

          

3. Vliegen we elkaar 
al snel in de haren  

          

4. Leidt dit vaak tot 
openlijk geruzie  

          

5. Gaan we dit 
probleem zoveel 
mogelijk uit de weg  

          

6. Praten we er liever 
niet over  
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4.4. Arbeidssatisfactie 

 

Hieronder staan een aantal onderwerpen genoemd waarover medewerkers in organisaties tevreden 

kunnen zijn of waarover juist meningsverschillen kunnen ontstaan. Wilt u bij elk onderwerp aangeven 

in welke mate u hierover tevreden bent? 

 

 
Zeer 

ontevreden  
Ontevreden  Neutraal  Tevreden  

Zeer 
tevreden  

1. Arbeidsvoorwaarden en 
beloning  

          

2. Werktijden (begin- en 
eindtijden, aantal uren per 
week)  

          

3. Combinatie werk en privé 
leven  

          

4. Arbeidsomstandigheden op 
de werkplek  

          

5. Inhoud van het werk            

6. Loopbaanmogelijkheden            

7. Opleidingsmogelijkheden            

8. Waardering en beloning            

9. Stijl van leidinggeven            

10. Grote variatie werkdruk            

11. Constant hoge werkdruk            

12. Organisatie en beleid            

13. Functioneren van collega’s            

14. Ander onderwerp, namelijk 
...  
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4.5. Hoe tevreden bent u, alles bij elkaar genomen, met de wijze waarop uw functie van 

klachtenfunctionaris door uw organisatie is ingevuld? 

 Zeer ontevreden  

 Ontevreden  

 Neutraal  

 Tevreden  

 Zeer tevreden  

 

4.6. Over het geheel genomen, hoe tevreden bent u met uw baan? Geef een rapportcijfer van 1 tot en 

met 10: 

 

… 

 

4.7. Wat zou u aan uw eigen handelen/werkzaamheden als klachtenfunctionaris willen veranderen? 

(verbeterpunten)  

 

… 

 

 

4.8. Wat zou u binnen uw organisatie willen veranderen aan de afhandeling van klachten? 

(verbeterpunten) 

 

 

…. 
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Heeft u verder nog op- of aanmerkingen over uw functie? Zo ja, wilt u deze dan hieronder vermelden? 

 

… 

 

 

 

 

Bent u bereid om deze opmerkingen eventueel (telefonisch) toe te lichten?  

 Ja  

 Nee  

 

Zo ja, dan wordt u mogelijk binnenkort door de onderzoekers van Tilburg University opgebeld. 

Uiteraard zullen ook deze gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

 

Naam en telefoonnummer: … 

 

Bereikbaar tussen: … 

 

 

Dit is het einde van de vragenlijst.  

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek!   
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Bijlage B: Interviewprotocol persoonlijke interviews 

 

 

Instructies voor interviewers t.b.v. het maken van een afspraak 

Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. U heeft onlangs deelgenomen 

aan een enquête om de werkzaamheden en ervaringen van klachtenfunctionarissen in kaart te brengen. Deze 

enquête heeft al veel nuttige informatie opgeleverd, maar er was weinig ruimte voor diepgang. In dit tweede 

gedeelte van het onderzoek willen we graag enkele klachtenfunctionarissen interviewen om wat dieper in te 

gaan op de antwoorden. U gaf destijds aan dat u bereid was om uw antwoorden toe te lichten. Zou u misschien 

mee willen werken aan een kort telefonisch interview?  

Indien ‘nee’: Dat is uiteraard prima. Mag ik misschien alleen nog vragen waarom niet?  

 [Functionaris nogmaals bedanken voor diens deelname aan de enquête + wens hem/haar een fijne 

dag toe] 

  

Indien ‘ja’: Dat is erg fijn, dank u wel. Heeft u nu toevallig tijd om het interview te doen? Het duurt ongeveer 

30 minuten. 

 [Zo niet] Kan het misschien later deze of begin volgende week? Welke dag komt u het beste uit? [maak 

terugbel afspraak, liefst op zo kort mogelijke termijn] 

 

Instructies voor interviewers tijdens het interview 

 Bedank de klachtenfunctionaris nogmaals voor deelname aan het onderzoek. 

 Voordat we beginnen met het interview moet ik eerst enkele dingen met u bespreken: 

o Het interview wordt geanonimiseerd. Uw naam zal niet in het uiteindelijke rapport belanden 

en er zal ook geen informatie in staan die naar u te herleiden valt. 
o Heeft u er bezwaar tegen dat ik het interview opneem? Dit vergemakkelijkt de uitwerking van 

de interviews. 

 

Inleiding: 

Zoals gezegd is ons doel om de werkzaamheden en ervaringen van klachtenfunctionarissen zo nauwkeurig 

mogelijk in kaart te brengen. We willen tijdens dit interview graag iets dieper ingaan op enkele interessante 

bevindingen uit de enquête.  

 

1)  Vragen m.b.t. de werkzaamheden naar cliënten toe 

Uit de enquête bleek dat het functieprofiel van de VKIG goed lijkt aan te sluiten bij de praktijk. We willen 

hier graag wat dieper met u op ingaan.  
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1) Wordt u altijd ingeschakeld op initiatief van een cliënt (of diens naasten) of komt het ook voor 

dat een hulpverlener het initiatief neemt om uw assistentie te vragen? 

2) Kunt u stap-voor-stap uitleggen hoe u cliënten bijstaat? Iemand meldt zich via de mail of 

telefoon of komt aan uw balie, wat gebeurt er dan precies?  

3) Maakt het daarbij uit of het gaat om vraag, een klacht die gaat over bejegening of organisatie, of 

over een medische fout?  

4) Hoe vaak heeft u gemiddeld contact met een cliënt: 

a. Per mail? 

b. Telefonisch?  

c. Persoonlijk (face-to-face)? 

5) Hoe evalueert u precies of de cliënt na afloop van het traject tevreden is? Vraagt u ook 

tussentijds naar de tevredenheid van de cliënt?  

6) Welke verbeterpunten ziet u op het gebied van klachtenafhandeling naar cliënten toe in uw 

ziekenhuis?  

7) Verricht u handelingen t.a.v. cliënten die u zou omschrijven als een ‘best practice’? Met andere 

woorden: iets dat bij u goed gaat, en waar uw collega-klachtenfunctionarissen misschien nog 

iets van zouden kunnen leren? 

 

2. Vragen m.b.t. de werkzaamheden naar hulpverleners (artsen) toe 

8) Kunt u stap-voor-stap beschrijven hoe u klachten terugkoppelt naar de betrokken hulpverleners? 

9) Spreekt u de hulpverleners aan op hun verantwoordelijkheden wanneer zij bijvoorbeeld fouten 

hebben gemaakt in de communicatie naar de cliënt toe of wanneer ze onvoldoende openheid 

geven over wat er is gebeurd? Wanneer wel/niet?  

10) Volgens de enquête worden hulpverleners het meest via mail/brief geïnformeerd over een 

klacht, niet persoonlijk.  

a. Geldt dit ook voor u?  

b. Kunt u dit toelichten?  

11) Kunt u stap-voor-stap uitleggen hoe u de betrokken hulpverleners verder precies bijstaat? Welke 

activiteiten verricht u allemaal naar de hulpverleners toe?  

12) Maakt het daarbij uit of het gaat om vraag, of een klacht die gaat over bejegening of organisatie 

of over een medische fout?  

13) Uit de enquête bleek dat klachtenfunctionarissen gemiddeld iets meer activiteiten verrichten 

naar cliënten toe, dan naar hulpverleners. 

a. Geldt dit ook voor u?  

b. Kunt u dit toelichten 

14) Hoe evalueert u precies of de hulpverlener na afloop van het traject tevreden is?  

15) Uit onze enquête bleek dat er t.a.v. de hulpverleners minder structureel wordt nagegaan of zij 

tevreden zijn met de klachtenafhandeling 

a. Geldt dit ook voor u?  

b. Kunt u dit toelichten? 

16) Welke verbeterpunten ziet u op het gebied van klachtenafhandeling naar hulpverleners toe? 

17) Verricht u handelingen t.a.v. hulpverleners die u zou omschrijven als een ‘best practice’? Zo ja, 

wat houdt dat dan in?  



 

64 
 

 

3 . Vragen m.b.t. beleidsadvisering, voorlichting  

18) Kunt u stap-voor-stap omschrijven hoe u de RvB en andere partijen zoals de maatschappen 

precies informeert over binnengekomen klachten en klachtenafhandeling? 

19) Uit onze enquête bleek dat cliëntenraden en de medische staven relatief gezien minder vaak 

worden geïnformeerd.  

a. Geldt dit ook voor u?  

b. Kunt u dit toelichten?  

20) Kunt u beschrijven of en hoe u voorlichting geeft aan algemene groepen cliënten of 

hulpverleners?  

21) Kunt u beschrijven of en hoe u bijdraagt aan beleidsontwikkeling?  

a. Wat is uw strategie hierin? 

b. Hoe evalueert u of uw strategie werkt?  

22) Uit onze enquête bleek dat er in de dagelijkse praktijk van veel klachtenfunctionarissen minder 

oog is voor voorlichting en beleidsontwikkeling. 

a. Geldt dit ook voor u?  

b. Kunt u dit toelichten?  

23) Welke verbeterpunten ziet u op het gebied van voorlichting, beleidsontwikkeling, en -advies?  

24) Verricht u handelingen op het gebied van voorlichting, beleidsontwikkeling, en -advies die u zou 

omschrijven als een ‘best practice’? Zo ja, wat houdt dat dan in?  

 

4. Vragen m.b.t. de cultuur in het ziekenhuis 

Uit de literatuur weten we dat een goede klachtenbehandeling vaak staat of valt met de heersende 

cultuur binnen een ziekenhuis. De ziekenhuiscultuur zou een impact kunnen hebben op de interactie 

tussen klachtenfunctionaris en de hulpverlener. 

25) Hoe gaat uw RvB met klachten en klachtenafhandeling om? Welk belang hecht zij hieraan?  

26) Welk belang hechten de andere partijen aan klachtenafhandeling (bijv. afzonderlijke 

maatschappen/cliëntenraad/medische staven)? 

27) Hoe zou u de cultuur binnen uw ziekenhuis met betrekking tot klachtenafhandeling 

omschrijven? 

28) Is er een cultuur van openheid waarbinnen je alles met iedereen kunt bespreken? 

a. Zijn er bepaalde grenzen/taboes? 

a. Beoordeelt u de cultuur onder artsen als open, dat er open wordt gesproken over 

incidenten?  

b. Kunt u dit toelichten?  

 

5. Algemene vragen  

29) Uit de enquête bleek dat tijds- en werkdruk belangrijke knelpunten zijn voor 

klachtenfunctionarissen. 

a. Geldt dit ook voor u?  
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b. Welke (andere) knelpunten ervaart u tijdens uw werkzaamheden? 

30) Uit de enquête bleek ook dat enkele van uw collega’s graag wat extra bijscholing zouden willen 

ontvangen. 

a. Geldt dit ook voor u? 

b. Zo ja, op welke gebieden zou u graag wat meer willen leren?  

31) Wat zijn factoren die uw werk juist vergemakkelijken?  

32) We hebben het hierboven al verschillende keren over ‘best practices’ gehad. Welke ‘best 

practice’ is naar uw mening het belangrijkst?  

 

Afsluiting: 

Dit was het interview.  

 Heeft u er bezwaar tegen dat wij eventueel nog contact opnemen, indien er bij het uitwerken van de 

interviews nog onduidelijkheden zijn?  

 Bent u geïnteresseerd in de uitkomsten van het rapport? Wij kunnen u na publicatie een digitale 

versie toesturen, maar dan moet u wel uw e-mailadres doorgeven. [eventueel mailadres noteren] 

 

Heeft u misschien nog vragen of opmerkingen?  

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage C: Extra tabellen 

3.4. In hoeverre vindt u onderstaande kernactiviteiten ten aanzien van de cliënt belangrijk voor het 

goed uitoefenen van uw functie?  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1. Opvang van 

cliënt/klager 
80 2 5 4,87 ,432 

2. Informatie en advies 

aan cliënt/klager 
80 3 5 4,82 ,444 

3. Bijstand aan 

cliënt/klager 
80 2 5 4,35 ,828 

4. Bemiddeling ten 

aanzien van cliënt/klager 
80 3 5 4,78 ,449 

5. Procesbegeleiding en 

voortgangsbewaking ten 

aanzien van cliënt/klager 

80 4 5 4,69 ,466 

6. Begeleiding bij 

bijzondere situaties van 

cliënt/klager 

80 2 5 4,08 ,938 

Valid N (listwise) 80     
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3.5. In hoeverre vindt u onderstaande kernactiviteiten ten aanzien van aangeklaagde belangrijk voor 

het goed uitoefenen van uw functie?  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1. Opvang van 

aangeklaagde 
80 2 5 4,55 ,634 

2. Informatie en advies 

aan aangeklaagde 
79 3 5 4,57 ,570 

3. Bijstand aan 

aangeklaagde 
80 2 5 4,12 ,817 

4. Bemiddeling ten 

aanzien van 

aangeklaagde 

80 3 5 4,60 ,565 

5. Procesbegeleiding en 

voortgangsbewaking ten 

aanzien van 

aangeklaagde 

80 3 5 4,49 ,616 

6. Begeleiding bij 

bijzondere situaties van 

aangeklaagde 

80 1 5 3,75 1,013 

Valid N (listwise) 79     

 

3.6. In hoeverre vindt u onderstaande kernactiviteiten ten aanzien van algemene groepen 

cliënten/hulpverleners en beleidsontwikkeling belangrijk voor het goed uitoefenen van uw functie? 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1. Voorlichting en 

scholing 
80 2 5 4,35 ,658 

2. Signalering en advies 

in kader van 

kwaliteitsverbetering 

zorg 

79 2 5 4,46 ,636 

3. Advies en 

beleidsontwikkeling 
80 2 5 4,09 ,697 

Valid N (listwise) 79     

 



   Focus op 
klachtenfunctionarissen; 

 een onderzoek naar de informele    
 klachtafhandeling in de zorg
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