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Jaarverslag onafhankelijke Klachtencommissie Archipel 2018 
 
In 2018 zijn door cliënten/familieleden in vijf 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 kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg en de Wet Bijzondere 
Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen.  
 
Onderverdeling klachten:  

 Eén klacht is door de onafhankelijke Klachtencommissie als niet ontvankelijk verklaard.  

 Advies aan de Raad van Bestuur: om één klacht op beide onderdelen gegrond te verklaren.   

 Advies aan de Raad van Bestuur om één klacht op vier onderdelen als gegrond en op 2 
onderdelen als ongegrond te verklaren.  

 Advies aan de Raad van Bestuur om één klacht gegrond te verklaren. Op uitdrukkelijk verzoek 
van klager is deze klacht alleen schriftelijk behandeld.  

 Advies aan de Raad van Bestuur om één klacht op alle 5 onderdelen als gegrond te verklaren. 
 
De onafhankelijke Klachtencommissie heeft nav één klacht de zorgaanbieder op een aantal 
aandachtspunten gewezen.  
 
Klaagschrift d.d.: 05-03-2018           Locatie Eerdbrand 
Klaagster dient een klacht in vanwege het feit dat zij niet geïnformeerd is over het voorschrijven van 
slaapmedicatie voor haar moeder. Daarnaast verwijt klaagster verweerder van onbekwaamheid en 
onbevoegdheid van zorgmedewerkers in het toedienen van slaapmedicatie. Tijdens de zitting komt 
vast te staan dat moeder wilsbekwaam is. De klacht is niet ingediend door moeder, maar op eigen 
initiatief van klaagster. Klaagster heeft moeder hier niet over geïnformeerd. De Klachtencommissie 
besluit de klacht derhalve als niet-ontvankelijk te verklaren.  Desondanks voegt de 
Klachtencommissie een aantal overwegingen toe met betrekking tot verbetering van de onderlinge 
communicatie. Ter zitting geven beide partijen aan hiertoe bereid te zijn.  
 
Klaagschrift d.d.: 01-05-2018                 Locatie Kanidas/Eerdbrand 
De klacht van klaagster betreft haar vader. Vader is met en crisisopname opgenomen in locatie 
Kanidas en na een drietal weken intern verhuist naar locatie Eerdbrand. Vader is in Eerdbrand 
overleden. De klacht bestaat uit twee onderdelen; de niet volledige overdracht van relevante 
informatie van locatie Kanidas naar Eerdbrand en de slechte communicatie met de arts. Verweerder 
onderkent beide klachtonderdelen en heeft verbetermaatregelen opgestart. De Klachtencommissie 
adviseert de Raad van Bestuur beide klachtonderdelen als gegrond te beoordelen.  
 
Klaagschrift d.d.:  25-04-2018      Locatie Berkenstaete 
Klaagster dient een klacht inzake haar vader. Vader maakte gebruik van het Volledig Pakket Thuis. 
Vader is Berkenstaete overleden. De klacht van klaagster omvat 4 onderdelen; verpleegtechnisch 
handelen waaronder wondzorg, katheter-zorg en zuurstoftoediening. Daarnaast het niet op orde zijn 
van het zorgdossier, onduidelijke registratie van Morfinemedicatie, de laatste zorgmomenten voor 
overlijden en de algemene communicatie en het niet nakomen van afspraken.  
De Klachtencommissie heeft de Raad van Bestuur geadviseerd om 4 onderdelen als gegrond te 
beoordelen en 2 onderdelen als ongegrond. Daarnaast heeft de Klachtencommissie de Raad van 
Bestuur op een aantal aandachtspunten gewezen.  
 
Klaagschrift d.d.:  02-05-2018      Locatie Dommelhoef 
Klaagster dient een klacht in namens haar zuster. De klacht heeft betrekking op het toedienen van 
een foutieve dosering medicatie na ziekenhuis opname en het niet adequaat communiceren van 
verweerder over medicatiewijziging. Verweerder heeft spijt betuigd en excuses aangeboden aan 
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klaagster. De Klachtencommissie heeft de Raad van Bestuur geadviseerd de klacht als gegrond te 
verklaren. Op uitdrukkelijk verzoek van klaagster is de procedure schriftelijk afgehandeld.  
 
Klaagschrift d.d.:  01-11-2018      Locatie Dommelhoef 
Klaagster dient een klacht in namens moeder over de opnameperiode voor revalidatie na een zware 
operatie. De klacht omvat 5 onderdelen: de chaotische ontvangst bij opname;  de wondzorg 
(tekortschietende dossiervorming en te weinig proactieve houding); geen actuele registratie in het 
zorgdossier; hygiëne (muizen binnen de locatie) en kapotte verlichting. De Klachtencommissie 
adviseert de Raad van Bestuur alle onderdelen als gegrond te verklaren.  
 
In dit verslagjaar was vanaf 01-01-2018 de onafhankelijke Klachtencommissie als volgt samengesteld: 
 De heer drs. H.G.J. van den Boorn, voorzitter  
 De heer drs. I.Y. Tan, specialist ouderengeneeskunde, lid 
 Mevrouw W. van der Werf, lid 
 Mevrouw M. Daniels, lid 
 Mevrouw mr. M.A.P.J. van den Biggelaar, lid 
 De heer ing. P. Vermeulen, lid 
 
Ondersteund door mevrouw S.M.T. van Loenhout als ambtelijk secretaris.  
 
Eindhoven, 19 februari 2019 
 
 
 


