informatiefolder
tips en klachten
De SAG vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Wij willen
aan al onze patiënten hoogstaande zorg leveren. Toch kan het gebeuren dat u over sommige
zaken minder tevreden bent.

Suggesties en klachten kenbaar maken
Wij horen graag van u hoe u onze dienstverlening ervaart. Bent u tevreden of juist minder
tevreden over de gang van zaken op één van onze gezondheidscentra? Bijvoorbeeld over het
(medisch) handelen, de bejegening of de communicatie? Laat het ons dan weten.
Bent u tevreden of heeft u een suggestie voor verbetering? Dan horen wij dat graag van u. U
kunt uw compliment of suggestie kenbaar maken bij de betreffende medewerker. Ook kunt u
contact opnemen met de centrummanager. Elk gezondheidscentrum van de Stichting
Amsterdamse Gezondheidscentra heeft een centrummanager. Bij hem of haar kunt u terecht
met al uw vragen en opmerkingen over het gezondheidscentrum.
Heeft u een klacht? Dan gaan we samen met u op zoek naar een oplossing. Daarnaast
registreren wij uw klachten en opmerkingen voor intern gebruik, zodat we inzicht krijgen in
wat volgens u kan worden verbeterd. Op die manier werken wij continue aan onze kwaliteit.
In deze folder leest u hoe u een klacht kenbaar kunt maken en hoe wij uw klacht vervolgens
in behandeling nemen. We ronden een klacht af, als deze naar uw tevredenheid is
afgehandeld. Mochten we er onverhoopt niet uitkomen samen, dan kunt u uw klacht als
geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Stap 1: bespreek uw klacht met de betreffende medewerker
Bespreken met
de medewerker
Heeft u een klacht, bespreek die dan eerst met uw huisarts of betrokken
medewerker binnen het gezondheidscentrum. Uit de praktijk blijkt namelijk
dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt.
Klacht
verholpen?
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nee
Ga verder
naar stap 2
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Stap 2: bespreek uw klacht met de centrummanager
Bespreken met
de centrummanager
U kunt uw klacht op een aantal manieren kenbaar maken bij de
centrummanager: telefonisch of schriftelijk via de ideeënbox of middels het
klachtenformulier. Ook kunt u een gesprek met de centrummanager
aanvragen, waarin u uw klacht kenbaar maakt.
De centrummanager zoekt samen met u naar een oplossing en/of geeft u
advies over de weg die u het best kunt bewandelen. Ook kan de
centrummanager (een) vervolggesprek(ken) aanbieden met de betrokken
zorgverlener(s).
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U kunt contact opnemen met de centrummanager via
het algemene telefoonnummer of info@ emailadres van
uw gezondheidscentrum. U kunt uw klacht ook kenbaar
maken via het formulier op onze website.

Stap 3: bespreek uw klacht met de klachtenfunctionaris
Bespreken met de
klachtenfunctionaris
Wanneer u er niet uitkomt samen met de betrokken medewerkers van het
gezondheidscentrum of wanneer u advies wilt van een onafhankelijk
persoon, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de
SAG. De klachtenfunctionaris bemiddelt en zoekt samen met u en de
huisartsenvoorziening naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De
klachtenfunctionaris is onafhankelijk; zij kiest geen partij en heeft daarom
geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
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U kunt telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen bij
de klachtenfunctionaris. Maakt u daarbij gebruik van het
klachtenformulier dat u vindt op onze website.
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
t.a.v. klachtenfunctionaris
tel: (020) 5822 092
Postbus 80417
mail: klachtenfunctionaris
1005 BK Amsterdam
@sag-amsterdam.nl
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Stap 4: dien uw klacht officieel in bij de Raad van Bestuur
Indienen bij de
Raad van Bestuur

Als de bemiddeling niet is geslaagd, dan kunt u besluiten om uw klacht
officieel in te dienen bij de Raad van Bestuur van de SAG. Dit dient schriftelijk
te gebeuren. De klachtenfunctionaris kan u hierbij adviseren. Binnen zes
weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke reactie van de
Raad van Bestuur.
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Stap 5: leg uw klacht voor aan de geschillencommissie
Voorleggen aan de
Geschillencommissie
Als u het niet eens bent met de reactie van het Raad van Bestuur, dan kunt u
besluiten om uw klacht in te dienen als geschil bij de regionale geschilleninstantie. De SAG is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen
Eerstelijnszorg (SKGE). De onafhankelijke commissie van de SKGE bestaat uit
een voorzitter (jurist), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de
huisartsen. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.
Let op: u kunt enkel een klacht als geschil indienen, als u een schriftelijk
oordeel van de Raad van Bestuur heeft ontvangen.
Geschillencommissie
geeft bindend oordeel
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Meer informatie
Wilt u het online klachtenformulier invullen?
U vindt het klachtenformulier op onze website:
www.sag-amsterdam.nl/de-sag/klachtenprocedure

Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht?
Kijk dan op onze website onder ‘Over ons’:
www.sag-amsterdam.nl/de-sag/klachtenprocedure
of op de website van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE):
www.skge.nl/patiënten

Wilt u meer informatie over uw gezondheidscentrum of over de Stichting Amsterdamse
gezondheidscentra?
Kijk dan op onze website:
www.sag-amsterdam.nl

