
KLACHTEN 2019
Jaarverslag klachtenfunctionarissen

Een jaarverslag in een opzet waarmee 

we kort en krachtig inzicht geven in 

algemene gegevens van  klachten. De 

kennis- en zorgkernen worden 

gedurende het jaar apart geïnformeerd 

over hun eigen specifieke klachten.
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KLACHTEN EN ONVREDE

Patiënten, hun naasten en bezoekers kunnen hun klacht en onvrede ter bemiddeling voorleggen aan de 

klachtenfunctionaris. Hierbij wordt vanuit een onafhankelijke positie getracht de zorgrelatie weer tot 

tevredenheid te herstellen. Daarmee beoogt klachtbemiddeling recht te doen aan alle betrokkenen.

WAT IS HET DOEL VAN DE KLAGER?



AANTAL EN CATEGORIE KLACHTEN 

WAT VALT OP? 

Een aantal opvallende punten in het jaarverslag 2018 blijkt ook in 2019 nog actueel en is 

daarom ook in dit jaarverslag vermeldenswaardig:

� Patiënten ervaren dat zij moeten schikken naar de ziekenhuisorganisatie in plaats 

van dat de organisatie uitgaat van de patiënt. Voorbeelden hiervan zijn: 

� Patiënt krijgt afspraak thuis gestuurd en heeft daarmee geen zeggenschap 

over de planning van zijn eigen agenda;

� Planningshorizon is dusdanig dat een vervolgafspraak niet ter plekke kan 

worden gemaakt;

� Polikliniekafspraken worden zonder overleg afgezegd;

� Geen concreet tijdstip voor belafspraak.

� Slechte telefonische bereikbaarheid van poliklinieken. 

Ook in 2019 worden de meeste klachten telefonisch en per brief of email afgehandeld. 

Opvallend is een toename van het aantal klachten waarbij een leidinggevende/ 

zorgverlener zelf telefonisch contact met de klager heeft en de onvrede bespreekt, 

meestal met een positief resultaat. De meeste mensen die klagen zijn zelf patiënt (2019: 

588 van de 894).  

Uit de klachtmeldingen blijkt dat de medio 2018 in werking getreden Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) betekent dat mensen zelf alerter zijn op 

schending van hun privacy en zogenaamde datalekken indien persoonsgegevens terecht 

komen bij derden. 

In december 2019 is er een opmerkelijke toename van het aantal klachten. Dit is terug te 

voeren naar de ingebruikname van de nieuwbouw op de locatie Molengracht op 29 

november en gingen vooral over praktische zaken: alleen pinnen, eten bestellen via 

tablet, onhandigheden in toiletten voor minder-validen, parkeerkosten en –mogelijkheden 

voor minder-validen, geen koffieautomaten op verpleegafdelingen voor bezoek en 

waterafloop in douches. Ook werd er onvrede geuit over het gebrek aan privacy op 

sommige nieuwe afdelingen.



ONTWIKKELINGEN

In 2019 is het aantal klachten iets verminderd ten opzichte van 2018 (van 926 naar 894). Opvallend in de 

klachtbemiddeling is dat de complexiteit van klachten is vergroot waardoor de behandeling meer tijd kan 

vragen. Desondanks verminderde de gemiddelde doorlooptijd van 28 dagen in 2018 naar 25 in 2019. De 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt dat een klacht binnen 6 weken (42 dagen) moet zijn 

afgehandeld, tenzij zorgvuldig onderzoek meer tijd vraagt, dan kan deze termijn, na mededeling aan klager, 

met 4 weken worden verlengd. 

Alle klachten worden in eerste instantie afgehandeld door de klachtenfunctionaris. Indien de klager direct, 

of na een niet geslaagde klachtbemiddeling, een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie wil, 

verwijst de klachtenfunctionaris klager door. In 2019 maakten 4 klagers de keuze naar de 

klachtencommissie te willen gaan. 

Ook in 2019 worden de trends geanalyseerd uit de verschillende instrumenten die daarvoor zijn, te weten: 

Veilig Incidenten Melden, calamiteiten, claims, medewerkersveiligheid, tracer-audits, veiligheidsrondes en 

klachten. Belangrijke onderwerpen zijn: voorlichting, vallen, antistolling, dossiervoering en 

medicatieverificatie bij opname en ontslag.

De klachtenfunctionarissen worden ook door medisch specialisten benaderd om contact te leggen met 

patiënten/naasten, zodat deze laagdrempelig hun verhaal kunnen doen. Soms is een luisterend oor 

voldoende, andere keren wordt klachtbemiddeling ingezet.

Patiënten/naasten zitten ook in 2019 soms met vragen waarvoor snel contact met een (zaal)arts of 

teamleidinggevende gewenst is. De klachtenfunctionaris brengt zo’n verbinding dan tot stand, daarmee is 

de onvrede meestal snel en naar tevredenheid van partijen opgelost en wordt een klachtmelding 

voorkomen. 

Aantal tips: 59, waaronder: adres ziekenhuis moeilijk 

vindbaar op website, afspraakbevestiging zowel per 

email als per brief is overdreven, geen overdekte 

fietsenstalling wel garage voor auto’s, meer controle 

op parkeren in garage voor elektrische auto’s en voor 

mindervaliden, meer mogelijkheden voor gluten- en 

lactosevrije producten, veel onrust op afdelingen ga 

Lean werken, nieuwe afdelingen zijn kil en koud geen 

sfeer, bellen met anonieme nummers stoot klanten af, 

waar mogelijk belafspraken plannen, zodat de patiënt 

geen vrij hoeft te nemen.

Het aantal tips in 2019 is bijna eenmaal zoveel als in 

2018. Hieruit mag blijken dat mensen constructief mee 

willen denken over het verbeteren van de zorg- en 

dienstverlening binnen Amphia.

Aantal complimenten: 114, waaronder: 

goede voorlichting, geslaagde operatie, 

uitstekende zorg, deskundige verpleging, 

ondanks hoge werkdruk toch persoonlijke 

aandacht, klantvriendelijke en rustige 

benadering en uitleg, op gemak gesteld en 

serieus genomen, bloemen voor afzeggen 

operatie door computerstoring, prima het 

rookvrije ziekenhuis, fantastisch 

opgevangen en verzorgd.

Aanbeveling

Denk niet alleen vanuit het 

perspectief van Amphia maar 

houd vooral ook het perspectief 

van de patiënt in het oog.



TOTAAL OVERZICHT KLACHTEN

Zorgkernen

VERBETERACTIES

Verbeteracties worden aangedragen door artsen en 

leidinggevenden en zijn bedoeld om de kwaliteit van 

zorg te verbeteren. In 2019 werden 28 verbeteracties 

afgesproken, waaronder: mijnamphia toegankelijk 

voor mentoren/curatoren; scopieën mogen niet vaker 

dan 1x worden verzet; alle toiletten voor minder-

validen op Molengracht krijgen een beugel en greep 

aan de binnenzijde; de Geestelijke Verzorging 

gebruikt voortaan visitekaartjes zodat patiënten 

weten met wie ze hebben gesproken; er komen meer 

keuzemogelijkheden voor patiënten met 

allergie/intolerantie zowel in de bezoekersrestaurants 

als in maaltijden; diverse scholingen: overdracht naar 

verpleeghuis/thuiszorg, protocol high output, hoe om 

te gaan met patiënten die zich niet altijd reëel 

opstellen; aanpassingen in folders: ontslagbeleid 

Eerste Hart Hulp, ouderparticipatie bij gezinssuites. 

Kenniskernen

Aantal klachten kenniskernen 2019: 116

Aantal klachten kenniskernen 2018: 121

2018 2019

Communicatie en Marketing 1 3

Facilitair Bedrijf en Huisvesting 66 71

Finance en Control 38 23

Infectiepreventie 0 1

Informatica en Medische Technologie 4 1

Kwaliteit en Veiligheid 5 2

Procesverbetering en Innovatie 5 6

Strategie en Bestuur 2 9



KLACHTEN 2019
Jaarverslag Klachtencommissie

Klachten van patiënten worden in eerste 

instantie, conform de  Amphia 

Klachtenregeling in behandeling genomen 

door de klachtenfunctionaris. Wanneer het 

niet lukt om met de klachtenfunctionaris de 

klacht naar tevredenheid af te 

handelen, kan de patiënt conform de 

‘Regeling klachtencommissie  een 

schriftelijke klacht indienen bij de 

Klachtencommissie van Amphia. 

KLACHTEN EN KLACHTASPECTEN

In 2019 heeft de Klachtencommissie 49 klachtaspecten van 8 klagers afgehandeld. Hiervan werden 5 

klachtaspecten van één klager ingetrokken. Over 3 klachtaspecten deed de commissie geen uitspraak. De 

commissie heeft derhalve over 41 klachtaspecten een uitspraak gedaan. Van de 8 door de Klachtencommissie 

afgehandelde klachten in 2019, hebben 4 klagers eerst een bemiddelingstraject bij de klachtenfunctionaris

doorlopen.

WIE IS ER BETROKKEN BIJ DE KLACHT?

GESCHILLENCOMMISSIE 

(EXTERN)

2018     0 klachten

2019 0 klachten

GEMIDDELDE LOOPTIJD PER KLACHT

2018     12,8 weken

2019      21 weken (1 lang lopende klacht)
Aantal 

klachtaspecten

Waarvan 

gegrond

Gegrond %

van totaal

2017 46 11 24%

2018 28 3 11%

2019 49 18 37%



AANTAL KLACHTASPECTEN PER CATEGORIE 

AANBEVELINGEN

In 2019 zijn onderstaande verbetermaatregelen doorgevoerd naar aanleiding van de klachten behandeld 

door de Klachtencommissie.

� Binnen de vakgroep Chirurgie is hernieuwde aandacht voor het overdragen van het 

hoofdbehandelaarschap conform de richtlijnen bij afwezigheid van de hoofdbehandelaar en het melden 

van deze overdracht aan de patiënt. 

� Tevens wordt duidelijker geregeld hoe het door de vakgroep wordt opgepakt als deze overdracht 

onverhoopt niet mocht plaatsvinden, opdat alle bij een behandeling betrokken professionals en de patiënt 

en zijn naasten, op elk moment weten wie de regie heeft en wie als aanspreekpunt fungeert.

� In de Algemene Ledenvergadering van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia is in mei 2019 expliciet 

en nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de meldplicht van alle medisch specialisten met betrekking tot 

aspecten in de zorg, waaronder calamiteiten. Niet alleen de hoofdbehandelaar is hier verantwoordelijk 

voor.

� Binnen de vakgroep Chirurgie, mammacare, zal men een patiënt voortaan bij dezelfde chirurg terug laten 

komen als de patiënt met een herhaling van een klacht komt, zodat de kans aanzienlijk kleiner is dat 

informatie wordt gemist.

� Binnen de Zorgkern Cardiologie wordt de ontslagprocedure en de naleving daarvan onderzocht en 

verbeterd. 

� Door de vakgroep Cardiologie zal patiënten meer expliciet de optie van een vaste cardioloog geboden 

worden. 

� Het verslag van de hartteambespreking is sinds 1 april 2019 digitaal beschikbaar in het Elektronisch 

Patiënten Dossier (EPD), met daarin duidelijk vastgelegd, wie er bij de besluitvorming waren betrokken.

� Het systeem voor veilige opslag en uitwisseling van medische beelden en rapporten tussen ziekenhuizen 

(het Evocs-systeem) is gecontroleerd en lijkt nu goed te functioneren. 

� De aanbeveling om in het elektronisch patiëntdossier te noteren wanneer zaken worden opgevraagd door 

en verzonden naar andere ziekenhuizen en welke informatie het betreft, is bij de afdeling Cardiologie 

gerealiseerd.

� Sinds november 2019 wordt bij de vakgroep Urologie een postoperatief MDO georganiseerd, waarin de 

patiënt naar aanleiding van de uitslag van het pathologisch onderzoek wordt besproken voor wat betreft 

het natraject. In dat natraject is ook zorg voor de sociale, functionele en psychische aspecten van de 

ziekte, waarbij met name de oncologisch verpleegkundigen een belangrijke rol spelen.

2019 6 gegrond

2018 0 gegrond

2019 5 gegrond

2018 2 gegrond

2019 7 gegrond

2018 1 gegrond


