
Klachtenprocedure Goedzorg Huisartsen IJsselmuiden

LW Brouw
Dr E van Herk
JM van de Riet
EG Voskamp
GA Wouters

De medewerkers van Goedzorg huisartsen streven ernaar u als patiënt zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat de geleverde zorg niet aan uw verwachtingen 
voldoet. Wij vernemen graag van u als u niet tevreden bent over onze zorgverlening. 
Alleen op die manier kunnen we de zorgverlening verbeteren.

U heeft een klacht over Goedzorg Huisartsen.  Wat kunt u doen?

We willen u vragen uw klacht schriftelijk te melden. 
U kunt hiervoor het aangehechte klachtenformulier gebruiken.
Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de assistente of opsturen naar bovenstaand adres 
t.a.v. klachtenfunctionaris. 
Ook kunt u het formulier deponeren in de brievenbus van:

Goedzorg Huisartsen
Laanzicht 3
8271 JZ IJsselmuiden

Wat gebeurt er met uw klacht?

Uw klacht wordt onderzocht door de  klachtenfunctionaris en één van de huisartsen. 
Het kan zijn dat u gebeld wordt door de klachtenfunctionaris om uw klacht nader toe te 
lichten. 
Zo snel er een antwoord is op uw klacht, wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.
Het streven is dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 6 weken, te doen.



Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht door Goedzorg Huisartsen, dan 
kunt u uw klacht indienen bij een externe instantie:

De klachtenfunctionaris komt met een oplossing
Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke 
en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar 
een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de 
klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen 
(voor)oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt de 
klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 0880229190.

De geschillencommissie komt met een bindend oordeel
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit 
komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie 
huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter 
(jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De 
commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder 
vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl (Stichting Klachten en Geschillen 
Eerstelijnszorg) 



Klachtenformulier Goedzorg Huisartsen 

Goedzorg Huisartsen
Laanzicht 3
8271 JZ IJsselmuiden
038-2 038 999

LW Brouw  
Dr E van Herk  
JM van de Riet
EG Voskamp  
GA Wouters    

Gegevens indiener klacht:

Naam en voorletters :-----------------------------------------------------------------------M/V

Adres :-----------------------------------------------------------------------------

Postcode en woonplaats :-----------------------------------------------------------------------------

Telefoonnummer :-----------------------------------------------------------------------------

Gegevens betrokken patiënt:

Naam en voorletters :-----------------------------------------------------------------------M/V

Geboortedatum patiënt :-----------------------------------------------------------------------------

Relatie klachtindiener tot patiënt
                                               :zelfde persoon/ partner/ouder/kind/anders nl……………..



Aard van de klacht:

Datum gebeurtenis: Tijdstip ± uur

Klacht over: Organisatie van de praktijk/ bejegening/ medisch handelen/anders nl…..

Omschrijving van de klacht: Graag op achterzijde vermelden.

U kunt dit klachtenformulier afgeven bij de assistente aan de balie of opsturen naar het 
bovenstaande adres of deponeren in de brievenbus van Laanzicht 3 IJsselmuiden.


