
 

1 

 

Jaarverslag onafhankelijke Klachtencommissie Archipel 2016 
 
In 2016 zijn door cliënten/familieleden in vier afzonderlijke zaken klachten ingediend naar aanleiding 
van gedragingen van instellingen van de zorgaanbieder of van voor deze instellingen werkzame 
personen op grond van de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector en de Wet Bijzondere Opnemingen 
in Psychiatrische Ziekenhuizen.  
 
Onderverdeling klachten:  

 Eén klacht is niet ontvankelijk verklaard.  

 Eén klacht is gedeeltelijk gegrond en ongegrond verklaard. 

 Eén klacht is niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie. 

 Eén klacht is gegrond verklaard.  
 

De onafhankelijke Klachtencommissie heeft één aanbeveling gedaan aan de Raad van Bestuur van de 
zorgaanbieder.  
 
Klaagschrift d.d.: 23-02-2016      Locatie Passaat 
Klaagster verwijt verweerder slechte voorlichting te hebben gegeven tijdens de intake van vader. De 
klacht heeft betrekking op het tijdelijk afgesloten zijn van televisieontvangst en onterechte, 
maandelijkse betalingen aan verweerder. De Klachtencommissie is niet bevoegd om hier een 
uitspraak over te doen. Derhalve is de klacht als niet ontvankelijk verklaard. Klaagster is verwezen 
naar de verantwoordelijk directeur.  
 
Klaagschrift d.d.: 28-03-2016      Locatie Landrijt 
Klager is nagenoeg geheel verlamd en zorgafhankelijk. De klacht bestaat uit 5 onderdelen. De 
onderdelen hebben betrekking op behandeling, bejegening en schending van de privacy waardoor 
klager onzeker en angstig wordt. Ter zitting seponeert klager een klachtonderdeel. Een tweede 
klachtonderdeel wordt niet betrokken in de beoordeling daar klager en verweerder tot een 
gezamenlijke oplossing zijn gekomen. Een onderdeel wordt ongegrond verklaard. Twee onderdelen 
worden als gegrond beoordeeld.  
 
Klaagschrift d.d.:  02-09-2016      Locatie Ekelhof 
Klager stelt vragen aan de Klachtencommissie omtrent verweerder. Klager is verzocht zijn klacht 
nader te omschrijven. Klager reageert hier op met bedreigingen en beledigingen naar zowel de 
Klachtencommissie als verweerder. Hierop besluit de Klachtencommissie de klacht niet in 
behandeling te nemen.  
 
Klaagschrift d.d.:  09-11-2016      Locatie Eerdbrand 
Klaagster stelt dat de basiszorg voor haar oma niet afdoende is. Het betreft het toedienen van 
medicatie, persoonlijke verzorging en de verzorging van de was. Klaagster heeft verweerder hier 
meerdere malen op aangesproken. De gemaakte afspraken over de zorgverlening verwateren na een 
paar weken zodat de problemen zich blijven herhalen. De Klachtencommissie stelt dat er sprake is 
van slechte onderlinge communicatie tussen zorgmedewerkers, het niet voldoende inzien van het 
zorgdossier en het onvoldoende uitvoeren van de basiszorg. Alle klachtonderdelen worden als 
gegrond beoordeeld.  
 
In dit verslagjaar was vanaf 01-01-2016 de onafhankelijke Klachtencommissie als volgt samengesteld: 
 
 De heer J.F. Kooij, voorzitter 
 De heer J.C. Verhoeven, lid, afgetreden per 1 april 2016 
 De heer drs. I.Y. Tan, specialist ouderengeneeskunde, lid 
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 De heer drs. M.H.K. Jaspers, lid, afgetreden per 1 oktober 2016 
 De heer mr. W.J.W. van Hest, lid 
 Mevrouw W. van der Werf, lid, benoemd per 1 juli 2016 
 Mevrouw M. Daniels, lid, benoemd per 1 juli 2016 
 
Ondersteund door mevrouw S.M.T. van Loenhout als ambtelijk secretaris.  
 
Eindhoven, 24 maart 2017 
 
 
 




