December 2016

Erkenning van ministerie VWS voor geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg
U bent als kleinschalige zorgvoorziening aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Recentelijk is
er veel te doen geweest om de wetswijziging met betrekking tot het klachtrecht. We zijn dan
ook blij dat we u nu duidelijkheid kunnen geven omtrent de gang van zaken voor het jaar
2017: per heden is de geschilleninstantie voor leden van Klachtenportaal Zorg officieel
erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Tot 2017 was het hebben van een klachtenregeling verplicht, en moest er een mogelijkheid
zijn een klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Klachtenportaal
Zorg voorzag in deze behoefte in de vorm van een klachtenregeling, aangevuld met de inzet
van een klachtenfunctionaris.
Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het
voor elke zorgaanbieder verplicht geworden een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te
bieden aan cliënten. Net als voorheen blijft Klachtenportaal Zorg deze dienst voor u
aanbieden. Wat verandert, is dat onder de Wkkgz de verplichting om een klachtencommissie
aan te bieden is komen te vervallen. In plaats van deze klachtencommissie bent u per 1
januari 2017 verplicht te zijn aangesloten bij een onafhankelijke en door het Ministerie VWS
erkende geschilleninstantie. De geschilleninstantie voor leden van Klachtenportaal Zorg is nu
door het ministerie erkend. Dit betekent dat onze geschilleninstantie bindende uitspraken
mag doen waar cliënt en zorgverlener zich aan moeten houden. Bovendien mag de
geschilleninstantie ook een schadevergoeding toekennen.
Voor u als lid van Klachtenportaal Zorg is de Geschilleninstantie KPZ opgericht. De
Geschilleninstantie KPZ is een door het Ministerie VWS erkende stichting die als doelstelling
heeft het oplossen van geschillen tussen leden van Klachtenportaal Zorg en hun cliënten.
Als lid van Klachtenportaal Zorg voldoet u per 01 januari 2017 dus aan de eisen van de
Wkkgz en beschikt u over een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris én erkende
geschilleninstantie.

Lidmaatschapskosten
De kosten van het lidmaatschap wijzigen per 01-01-2017. In het onderstaande overzicht kunt
u zien wat het lidmaatschap u als kleinschalige zorgvoorziening kost.
Aantal medewerkers

Kosten per kalenderjaar

2
€ 129,95
t/m 4
€ 199,95
t/m 10
€ 299,95
t/m 20
€ 399,95
t/m 30
€ 499,95
t/m 40
€ 649,95
t/m 50
€ 799,95
t/m 100
€ 1299,95
Alle bovenstaande bedragen zijn inclusief 21% btw.

Eigen risico per klacht
€ 295,00
€ 395,00
€ 795,00
€ 795,00
€ 795,00
€ 795,00
€ 795,00
€ 795,00
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In januari 2017 ontvangt u van ons een factuur, en wanneer u een machtiging heeft verstrekt
zal de incasso automatisch plaatsvinden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Klachtenportaal Zorg dient voor de afhandeling van het geschil met uw cliënt geen claim in
bij uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Een belangrijk voordeel voor u
aangezien dit u een eigen risico bespaart oplopend tot maar liefst € 2.200,-. Daarnaast
berekenen wij geen uurtarief voor de klachtenfunctionaris. En in tegenstelling tot andere
regelingen zijn er ook geen proceskosten, tenzij de geschilleninstantie middels de uitspraak
de zorgaanbieder verplicht deze te voldoen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdhulp
Zorgverlening die door de gemeente wordt geregeld zoals die onder de Wet
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Jeugdwet), vallen vooralsnog buiten de
Wkkgz. Biedt u als zorgverlener juist Wmo-ondersteuning of jeugdhulp? Neemt u dan contact
met ons op via info@klachtenportaalzorg.nl of gebruik het contactformulier op onze website.
Voor u blijft namelijk ook na 1 januari 2017 de klachtencommissie bestaan. Voor de
dienstverlening van onze klachtencommissie gelden andere tarieven waar wij u graag over
informeren.

Bewijs van inschrijving 2017 en nieuwe flyer
Al onze leden ontvangen in januari van ons een nieuw bewijs van inschrijving en onze
nieuwe flyer voor uw cliënten. Daarnaast ontvangt u per e-mail van ons het
klachtenreglement, het geschillenreglement en de algemene voorwaarden. Onze flyer sturen
wij u ook als pdf-bestand toe en u kunt het bestand downloaden van onze website zodat u dit
digitaal aan uw cliënten ter beschikking kunt stellen, bijvoorbeeld op uw website.

Hebt u de RTL4 reportage over Klachtenportaal Zorg voor
het programma 'Mijn leven, mijn gezondheid' al gezien?
Klik hier om deze interessante reportage te bekijken
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