Bent u niet tevreden?
Laat het ons weten!
Waarom een klachtenregeling?
Onze medewerkers doen hun uiterste best om u te behandelen op een manier die bij
uw wensen en verwachtingen past. Toch blijft het mensenwerk. Het kan gebeuren dat
u niet tevreden bent over uw behandeling, of dat het contact met uw hulpverleners
anders verloopt dan verwacht. Als u hierover een klacht heeft, willen we dat graag
weten. Dan kunnen we samen met u zoeken naar een oplossing. Bovendien kan Pro
Persona op basis daarvan maatregelen nemen die de hulpverlening kunnen
verbeteren.
Wat kunt u doen met uw klacht?
Er zijn drie mogelijkheden om uw onvrede kenbaar te maken.
1. Direct bespreken met betrokkenen
Een gesprek met de direct betrokkenen (en/of met diens leidinggevende), eventueel
als u dat wilt in het bijzijn van een familielid of andere voor u vertrouwd persoon, is
meestal de beste en snelste manier om tot een oplossing te komen.
2. De klachtenfunctionaris inschakelen
Als een gesprek met de direct betrokkenen niet mogelijk is of niet naar tevredenheid
is verlopen, kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze treedt op als
bemiddelaar en zoekt samen met u én de overige betrokkenen naar een oplossing.
De klachtenfunctionaris spreekt geen oordeel uit en is niet bevoegd maatregelen te
nemen. Wel kan de klachtenfunctionaris binnen de organisatie aandacht vragen voor
de gesignaleerde problemen en adviseren over verbeteringen ten aanzien van de
hulpverlening/dienstverlening.
Als u niet tevreden bent over de uitkomsten van de klachtbemiddeling, dan kunt u uw
klacht formeel voorleggen aan de klachtencommissie. Deze is onafhankelijk en staat
onder leiding van een voorzitter die niet verbonden is aan Pro Persona.
3. De klacht voorleggen aan de klachtencommissie
U kunt ook uw klacht direct indienen bij de klachtencommissie. Dit moet altijd
schriftelijk gebeuren. Daarvoor kunt u gebruik maken van een klachtenformulier,
verkrijgbaar bij het afdelingssecretariaat of uw hulpverlener. Ook is deze te
downloaden vanaf onze website. Een brief schrijven kan natuurlijk ook. De commissie
bevestigt de ontvangst van uw klacht en laat weten of zij deze in behandeling neemt.
Is dat het geval, dan stelt de klachtencommissie een onderzoek in en houdt
vervolgens meestal een hoorzitting in aanwezigheid van u en de overige betrokkenen.
De commissie geeft op basis van de uitspraak waar nodig een advies aan de instelling
hoe in de toekomst dit soort klachten te voorkomen. De instelling laat u weten of dit
advies wordt overgenomen en er maatregelen genomen worden.
U kunt tegen de uitspraak van de klachtencommissie niet in beroep gaan. Als u het
niet eens bent met de uitspraak kunt u een gerechtelijke procedure beginnen.
Vertrouwelijk en zorgvuldig
In alle gevallen wordt uw klacht vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Alle
betrokkenen hebben geheimhoudingsplicht. Ook als uw behandeling al is beëindigd,
kunt u nog steeds een klacht indienen.

BOPZ-klacht
Mocht u gedwongen zijn opgenomen, dan kunt u bij klachten een zogenoemde BOPZklacht (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis) indienen. Op deze wijze kunt u
bijvoorbeeld vragen om schorsing van een (vrijheidsbeperkende) maatregel zoals
bijvoorbeeld dwangmedicatie, dwangbehandeling of separatie. Dit verzoek wordt altijd
voorgelegd aan een speciale klachtencommissie voor BOPZ.
Vertrouwenspersonen
Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht onder woorden te brengen of
advies en ondersteuning bij het indienen van uw klacht wenst. U kunt dan contact
opnemen met de Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Voor familieleden is er een
Familievertrouwens persoon (FVP).
Contact
Wilt u meer weten, hebt u vragen of wilt u een klachtenformulier of brief sturen,
hieronder treft u onze contactgegevens aan:
Pro Persona Arnhem
Klachtencommissie
via Patricia van Essen
p.van.essen@propersona.nl
Postadres: Wagnerlaan 2, 6815 AG Arnhem
Pro Persona Veluwe Vallei (Ede, Veenendaal en Centrum voor Psychotherapie
in Lunteren)
Klachtenfunctionaris a.i.
Ida Bouma
t. (0318) 43 34 00
e. klachtenfunctionaris.veluwevallei@propersona.nl
Klachtencommissie
via Hanneke Losenoord
t. (0318) 43 36 37
e. h.van.losenoord@propersona.nl
Postadres: Postbus 70, 6710 BB Ede
Pro Persona Rivierenland (Tiel e.o.)
Klachtencommissie
via Tineke Koolstra
t. (0344) 65 61 21
e. t.koolstra@propersona.nl
Postadres: Postbus 6237, 4000 HE Tiel
Pro Persona Multicomplexe Zorg Wolfheze
Klachtenfunctionaris
Peter Hogeling
t. (026) 483 31 98
e. p.hogeling@propersona.nl
Klachtencommissie
via Monica de Jongh
t. (026) 483 31 11
e. m.de.jongh@propersona.nl
Postadres: Postbus 27, 6870 AA Renkum

Pro Persona Nijmegen (ook voor Overwaal, Centrum voor Angststoornissen
in Lent)
Klachtenfunctionaris
Edith Smits
t. 06 – 10 88 67 14
e. e.smits@propersona.nl
Klachtencommissie
via Wietske van Norden

t. 06 52 55 95 82
e. klachtencommissie.nijmegen@propersona.nl
Postadres: Postbus 7049, 6503 GM Nijmegen
Patiëntenvertrouwenspersonen
De contactgegevens van de patiëntenvertrouwenspersonen bij Pro Persona kunt u
vinden op onze website www.propersona.nl, onder
wat u verder moet weten – uw privacy en rechten – PVP. Of u vraagt de brochure van
de PVP bij het secretariaat van de afdeling.
De patiëntenvertrouwenspersonen zijn ook te bereiken via:
Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen
t. (0900) 444 88 88 (0,10 per minuut)
e. helpdesk@pvp.nl
De helpdesk is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en
zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie zie www.pvp.nl.
Pro Persona
Familievertrouwenspersoon Corry Post
De Vlinder
Wolfheze 2
6874 BE Wolfheze
Mail familievertrouwenspersoon@propersona.nl
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Telefoon 06 27 02 52 69
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

