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Landelijke klachtregeling voor beroepsbeoefenaren alternatieve /
complementaire behandelwijzen

De deelnemende organisaÍies, te weten:

De organisaties van beroepsbeoefenaren van alternatieve/complementaire behandelwijzen, verder te
noemen: alternatieve behandelwijzen, die de verklaring die aan deze klachtregeling is gehecht
hebben ondertekend,

en

De Nederlandse Patiënte n/Co ns umente n Federatie (NP/C F)

Overwegende dat:

- de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector aan
verplichting oplegt om per I november 1995
getroffen;

- het gewenst is dat een klachtregeling voor beroepsbeoefenaren van alternatieve behanclehvijzen tot
stand komt, die voldoet aan de rvettelijke eisen, recht doet aan de doelstelling van indiyicluele
genoegdoening aan de klager en een signalerende functie kan vervullen ten aanzien van
kx'aliteitstekorten bU de beroepsLritoefening door beroepsbeoefenaren van alternatieve
behandelri,ijzen;

- het gewenst is dat voor beroepsbeoefenaren in alternatieve behandelrvijzen éérr uniforme
klachtregeling tot stand komt en patiënten/consumenten daarvoor op één adres terecht kunnen;

- het ger.venst is uiteindelrjk te komen tot regionale klachtopvang. \vanneer het aantal van de hij cle
deelnemende beroepsorganisaties aangesloten beroepsbeoefenaren van alternatieve behandelwijzen
de hiervoor benodigde omvang heeft;

- het ge\\'enst is de eerste opvang en bemiddeling van klachten door landelijke en regionale
patiënten/constlmentenorganisaties nauw te laten aansluiten bU deze regeling voor
klachtbehandeling;

zijn met elkaar als volgt overeen gekomen:

Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling rvordt verstaan onder:
a. klacht:

een uiting van onvrede over de organisatie van de praktijk, de bejegening of behandeling {oor cle
beroepsbeoefenaar van alternatieve behandelwijzen, de waarnemer of personen werkzaam voor de
beroepsbeoefenaar.

b. klager:
ieder die gebruik rvil maken, gebruik maakt of heell gemaakt van de diensten varl een
beroepsbeoefenaar van altematieve behandelwijzen. De volgende personen kunnen ook als klager
optreden: de veftegenwoordiger die door de patiënt is aangewezen of de wettelijke
vertegenwoordiger van de patiënt, de zaakwaarnemer voor diegene die zijn zaken niet zelf kan
behartigen of familieleden van inmiddels overleden patiënten.

c. aangeklaagde:
de beroepsbeoefenaar die lid is van een der organisaties die aan deze klachtregeling deelnemen en
niet werkzaam is binnen een instelling waar reeds op instellingsniveau een
klachtencomrnissie confotm cle wet klachtrecht cliënten zorgsector is ingesteld. Bij klachten over
personen werkzaam voor de beroepsbeoefenaar wordt de beroepsbeoefenaar aangesproken.

beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de
een regeling voor klachtbehandeling te hebben
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d. klachtouvans:
1,,"1 g"*;; informatie en advies naar aanleiding van vragen en klachten alsmede het bieden van

ondàrsteuning (eventueel via bemiddeling) bij de eventuele verdere aanpak van de klacht door een

bij de NP/CF aangesloten patiënten/consumentenorganisatie'

e. landelij ke patiënten/consumentenorganisatie :

*" Ur: a" Np/CF aangesloten patiënten/consumentenorganisatie die zich onder meer toelegt op de

klachtopvang.
IKG:
h"t lrfo.*atie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg, dat zich onder meer toelegt op de

klachtopvang. Het IKG is onderdeel van een Regionaal Patiënten/Consumenten Platform (RP/CP).

klachtbehandeling:
hetonderzoek naar de oorzaak van een klacht zonodig resulterend in een niet-juridisch afdwingbare

uitspraak over de klacht en een advies aan de beroepsbeoefenaar over door deze te nemen

maatregelen naar aanleiding van de klacht.

h. klachtencornrnissie:
de door cle uuri d"r" klaclrtregeling deelnetnettcl organisaties ingestelde cotntnissie die

verantwoordelijk is voor de klachtbehandelirrg.

i. evaluatie:
a".;urfi1tr" evaluatie van de klachtbehancleling door de deeluemettde organisaties.

Doelstelling van de klachtregeling

Artikel2
De klachtregeling kent de volgende doelstellingen:

a. ltet recht doen aan de inctividuele klager;

b. het bevorderen vall de krvaliteit van de

i,-ltertrati eve behande I n'ij zen

Uitgangspunten bij de klachtregeling

Artikel3

berocpst-titoclenirtg door lreroelrsbeoelenarell van

De klachhegeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

a. de klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen klager en aangeklaagde;

b. het IKG of de landelijke patiënten/consumentenorganisatie biedt de mogelijkheidvan klachtopvang,

die zo veel mogelijl gèricht is op herstel van het vertrouwen in de relatie tussen klager en

aangeklaagde;
c. de klachtencommissie biedt de mogelijkheid tot een onpartijdile behandeling van de klacht,

waarbij zij de bevoegdheid heeft een onderzoek te doen naar de oorzaak van de klacht;

d. zonodig doet de k1Àtencommissie een uitspraak over de ingediende klacht en geeft zij een advies

aan de- beroepsbeoefenaar en/of de beroepsorganisatie over deze Íe nemen maatregelen naar

aanleiding van de klacht;
e. de klachtregeling is voor de klager laagdrempelig en kosteloos;

f. beide partijen hebben recht op bijstand en het recht om zich voor eigen rekening te laten

ob.
h.
i.

vertegenwoordigen tijdens de procedure;

de klàcht moet vlot afgehandeld worden volgens vaste, overzichtelijke procedures;

beide partijen kunnen gehoord worden volgens het beginsel van hoor en wederhoor;

beide 
^partijen 

hebben- recht op inzage van alle bij de behandeling van de klacht ingebrachte

stukken:
j persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig etr vertrouweli-ik

behandeld en geregi streerd.

k. de klaclrtelcorlniisie cloet geen bindende uitspraak over aansprakelijkheid.
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Indienen van een klacht

Artikel4
lid I De Klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de beroepsbeoefenaar tegen wie de klacht gericht

is, om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
lid 2 Als de klager niet zelf met de beroepsbeoefenaar tot een bevrecligende oplossing van de klacht

komt, kan de klager desgewenst de hulp van het IKG of à" lancleliike
patiënten/consumentenorgan i satie i nroepen.

lid 3 Als de klager vart mening is dat het niet mogeliik is om, eventueel met hulp van het IKG of de
landelijke patiënten/consumentenorganisatie, met de beroepsbeoefenaar zelf tot een oplossilg
van de klacht te komen, kan de klager cle klacht schriftelijk inclienen bii cle klaohtencommissiel

tr'uncties en taken van IKG of landelijke patiënten/consumentenorganisatie

Artikel5
Het IKG of de landelijke patiënten/consumentenorganisatie heeft in het kaclervan deze klachtregeling
de volgende functies:
a. het behulpzaam zijn van de klager bij het vinden van een bevredigende

rvaarbij de zellredzaamheid van deklager wordt gestimuleerd en waarbij ,

het indienen van de klacht voor ogen stond, inzichteliik wordt gernaakt
geh anteerd:

b. het zonodis behulpzaarn zijn 
'an de klager bij een poging tot herstel

relatie met de beroepsbeoefenaar:
c. het signaleren van structurele tekortkorningen bij de beroepsuitoefening door beroepsbeoefenaren

van alternatieve behandelu,ij zen.

oplossing voor de klacht,
het doel, dat de klager met
en als uitgangspunt wordt

van het vertrourven in de

Artikel6
Het IKG of de landelijke patiënten/consumentenorganisatie voeft. indien ger.venst, cle volgende taken
uit:
a.

b.
c. klager of

d. het onderstettnen van de klager bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie of bij een
daartoe aange\yezen externe instantie;

e. het verzorgen van een geanonimiseerde jaarlijkse rapportage naar aanleiding van de cloor het IKG
of de landeliike patiënten/consumentenorganisatie geregistreerde klachten over beroepsbeoefenaren
van alternatieve behandelrvijzen in de betreffende regio.

Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie

Artikel Ta
vaste leden
lid 1 De klachtencommissie bestaat uit minirnaal vijf en rnaximaal zeven vaste leden, waaronder

een onaflrankel ij ke voorzitter.
De helft van het aantal vaste leden rvordt voorgedragen door de NPiCF en de andere helft door
de deelnemende organisaties van beroepsbeoefenaren van alternatieve behandelwijzen, met
dien verstande dat de NWP, de NVA. en de NVKH ieder een vast lid kunnen voordragen voor
de eerste maal clat de commissie r'vorclt samengesteld. De leden van de klachtencommissie
dragen gezamenlijk een onafltankelilk voorzitter voor.

toegevoegde leden
lidZ Per deelnemende beroepsorganisatie worden tevens één of twee leden benoemd die in geval

van behandeling van een klacht over een lid van de betreffende beroepsorganisatie als licl aan
de klachtencommissie worden toegevoegd.

het informeren en adr iseren van de klager over de mogelijke aanpak van een klacht;
het begeleiden van de klager bij het bespreken van de klacht met de aangeklaagde;
het bemiddelen tussen klager en aangeklaagde, op nadrukkelijk verzoek van
aangeklaagde;
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plaatsveruangende leden
lid 3 Voor ieder lid rvordt een plaatsvervangend lid aangelvezett.

Artikel Tb
lid 1 De leden zoals genoernd in arlikel 7a worden benoemd door de deelrternend orgartisaties varr

beroepsbeoefenaren van alternatieve belrandelwij zen.

lid,2 De leden moeteu voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het döor de deelnemende organisaties
opgestelde proÍiel. Als blijkt tijdens de in artikel 1 sub i genoemde evaluatie dat de leden niet
voldoen aan dit profiel kunnen de besturen van de deelnemende organisaties de door heu

voorgedragen veÍegenwoordiger vervangen.
lid3 De leden functioneren in de klachteucorlmissie onaflrankeliik en zorrder last en ruggespraak

van de organisatie waardoor ze zijn voorgedragen.
lid 4 Personen die werkzaarn zijn in de klaclttopvang zijn niet benoetnbaar als licl van de

klachtencommissie.
lid 5 De leden van de klachtenconrmissie worclen voor een periode van twee jaar benoerrd en zijn

twee rnaal herbenoembaar.
1id 6 Een lid kan vrijwillig terugtreden. De organisatie dic het betreÍ'Í'encle lid heeft voorgedragen,

draagt zo spoedig mogelijk een opvolgel'voor.
lid 7 De leden vau de klachtencomrnissie ontvaugen eetr onkostenvergoeding.
lid 8 De deelnemeude organisaties benoernen ten behoeve van de werkzaanrlteden van de

klachtencontmi ssie een arn btel ij k secretaris.

Taken en mogclijkhedeu van de hlachtencolnmissie

Artikel S

De klachtenccrnni i ss ie heeft ile vol gcirile'iaken :

a. het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak over de ingediende klacht
en zonodig adviseren van de beroepsbeoefenaar over door hein te nenren maatregelett naar

aanleiding vatt de klaclit;
b. het signaleren van (structurele) tekortkomingeu bij de beroepsuitoefening door beroepsbeoefenarett

van alternatieve behandelwijzen aan de besturen van de deelttetnende organisaties;
c. het zorgen voor eerl goede afsternming vatr haar werkzaamheden met de IKG's en de landelijlte

patiënten/co t.t su tnentenorgan i sati es.

Àrtikel9
De klachtencornmissie kan bij de uitvoeritlg van ltaar lunctie gelrruik maketr van de volgeltde

rnogelijkheden:
a. het oproepen en horen van personen die direct betrokken zrln bij de ingediende klacht;
b. het inwinnen van inforntatie en het raadplegen en inzien vatt stukkeu, vorozover dit geschiedt rnet

gerichte toestemrning van de klager, en I-net uitzondering van gegevens clie betrekl<ing Itebben op

derden;
c. het zelfstandig doen van een poging orn, alvorens tot behandeling van de klacht over te gaan, de

relatie tussen partijen te herstellen;
d. het inschakelen van deskundigen.

Werkwijze van dc klachtencornmissie bij de behantleling vall ecll klacht

Artikel L0
lid 1 De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de klager bintten twee weken na het indienen

van de klaclrt wordt geïnfonneerd over de te volgen procedure.

lid2 lndien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat,

stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog duidelijkheid te verschaffen. Zonodig verleent het

IKG of de landelijke patiënten/consumentenorganisatie de klager ondersteuning bij het

fort-nuleren vart de klacht. 
,ri
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lid 3 De klachtencommissie doet vervolgens binnen twee weken mededeling van de inhoud van de
klacht aan de aangeklaagde, met het verzoek om hierop binnen vier weken te reageren.

Artikel l1
lid I De klachtencommissie komt zo vaak bijeen als de voorzitter of een meerclerheid van de leclen

dit nodig oordeelt. De bijeenkomsten vinden plaats in aanwezigheid van in principe alle Ieclen
en, bij afrvezigheid van een lid, van diens plaatsvervanger.

lidZ De bijeenkomsten hebben een besloten karakter.
lid 3 De klager, de aangeklaagde alsmede overige personen clie naar het oorcleel van cle

klachtencommissie moeten worden gehoorcl, worclen opgeroepen voor de monclelinge
behandeling door de klachtencommissie.

lid 4 De klachtencommissie baseert haar uitspraken op de door cle deelnemende organisaties intern
vastgestelde kwaliteitseisen en beroepscodes, de algemene krvaliteitscriteria van de Np/CF, cle
criteria beroepsuitoelening alternatieve gezondheidszoÍg van het LOpAG en (voor zover
aanwezig) de door de deelnemende organisaties met cle NP/CF overeengekomen
ntodelregelingen.

lid 5 De secretaris maakt een verslag van de gevolgde procedure en cle verklaringen van
betrokkenen en eventuele deskundigen. I-lierin rvordt tevens opgenomen de uitspraaÈ van de
klachtencommissie over de ingediende klacht alsmecle het advies over cloor cle
beroepsbeoefenaar te nemen maatregelen naar aanleiding van cle klacht.

Artikel 12

lid 1 Indien een klacht betrekking heeft op een lid van cle klachtencommissie of op een directe
collega van een lid zal diens plaatst,ervanger optreden.

lid 2 De leden van de klachtencomrnissie en anclere br.y cle procedure betrokkenen hebben een
geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen in het kacler van hun functie als lid van de
klachtencommissie danwel in het kacler van hun betrokkenheid daarbij bekend is geworclen.

lid 3 Zou'el de klager als de aangeklaagde kunnen verzoeken een licl yan dL klachtencomnrissie niet
aan de behandeling van de klacht te laten deelnemen bij gerechtvaardigde tu,ijfel over cliens
onpartijdigheid. Bij honorerins van dat verzoek zal het plaarsr,en,angend lià in de plaats
treden.

Iid -1 Een lid 
"'an 

de klachtencomrnissie kan zich ook vrijrvillig terugtrekken uit cle procedure. Ook
in dat geval zal de plaatsveryanger in diens plaats treden.

Termijnen

Artikel 13
lid i De klachtencommissie doet binnen redelijke termijnen, cloch uiterliik binnen drie maanden na

ontrrangst van de klacht, aan de klager en aan de aangeklaagde schriftelijk mededeling over
haar bevindingen naar aanleiding van de klacht.

1id2 De klachtencommissie deelt aan klager tevens mee of en zo ja welke maatregelen zij de
beroepsbeoefenaar heell voorgesteld naar aanleiding va, de klacht.

lid 3 Aangeklaagde bericht binnen 4 weken klager en klachtencommissie schriftelijk of hij de
maatregelen toepast, en zo.ja op welke termijn.

lid 4 Indien naar het oordeel van de klachtencommissie de behancleling van de klacht niet bínnen cle
gestelde termijn kan worden afgerond, doet de klachtencommissie daarvan schriftelijk en
gemotiveerd mededeling aan de klager en stelt daarbij opnieuw een reclelijke termijn ,oÀt uon
maximaal 4 wel<en-

lid 5 AIs de aangeklaagde door overmacht, bii ziekte of afivezigheid, niet binnen de gestelde
termijn kan reageren, wordt door de klachtencommissie een nieuwe termijn bepaalcl
waarbinnen gereageerd moet worden.
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Stopzetting procedure

Artikel 14
lid 1 Een klacht wordt lriet verder in behandeling genorlen als deze door de klager wordt

ingetrokken, dan wel na berniddeling en/of na overleg rnet de klager blijkt dat bij de klager
geen behoefte aan verdere behandeling bestaat.

lid2 De klager behoudt in alle gevallen de rnogelijkheid zich te wenden tot een andere daarloe
geëigende (externe) instantie, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het
verenigirtgstuohtrecht van een beroepsorganisatie, het Medisclr 'fuchtcollege, de Burgerlijke
rechter, de Adrninistratieve rechter of de Strafrechter.

lid 3 Als de klacht door een externe instantie, zoals bedoeld in lid 2, in behandeling rvordt
genolnen, bepaalt de klachtencommissie in overleg rnet de klager ol'en voor rvelke onderdelen
de klacht daarnaast nog verder door de klachtencornurissie wordt behandeld.

lid 4 Van het niet verder behandelen van eeu klacht wordt, onder vermelding vau redenen.
schriftelijk nrededeling gedaarr aan de klager en aangeklaagde.

Slotbepalingen

ruirne bekendrnaking van deze

van het secretariaat van cle
klachtencommissie.

lid3 De deelnetnende beroepsorganisaties alternatieve behandelwijzelt dragen gezarnenlijk zorg
voor de olrkostenvergoeding van cle leden van de klachtencontmissie en van het ambtelijk
secretariaat.

Artikel l6
Uiterlijk een jaar na inwerktreding van deze overeenkornst vindt een evaluatie van deze overeenkomst
plaats tussen de deelnemende organisaties.

Artikel 17

Deze regeling kart uitslLritend worden gewijzigd indien de bestr-rren vau de deelnernende organisaties
schriftelijk rnet een sctrriftelijk voorgestelde wijziging hebben ingesterncl.

Artikel lS
Deze overeenkornst kan schriftelijk en met inachtneming varl een opzegterrnijn van twaalf maanderr
door de besturen van de deelnenrende organisaties worden opgezegd.

Artikel 19
In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslissen de besturen van de deelnemende
organisaties in gezamenlijk overleg.

Artikel2l
Deze overeenkorlst treedt in werking op 1 november 1996.

Artikel 15
lid 1 De deelnemeud organisaties dragen gezantenlijk zorg voor een

klachtregeling.
lid2 De deelnemende organisaties bepalen in overleg de zetel


