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Wat te doen met een klacht? 
Hospice Dignitas streeft naar een hoge graad van kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening en daarmee 
naar tevredenheid van jou als gast en jouw naasten. Het is ons streven om een klacht te voorkomen, 
maar mocht je toch een klacht hebben dan verzoeken wij je dit aan ons kenbaar te maken.  
 
Een uiting van of ontevredenheid (een klacht) nemen we uiterst serieus. Hieronder kun je lezen wat jij,  
gast of naaste van een opgenomen gast, kunt doen met jouw klacht en wat er verder met jouw klacht 
gebeurt. 
 
Wat voor klacht? 
Er zijn veel onderwerpen waarover je een klacht zou kunnen hebben. Het kan gaan over de zorg- of 
dienstverlening in het Hospice zelf, over de organisatie, de sfeer, de vertrouwelijkheid of misschien over 
de accommodatie. 
 
Jouw klacht zal met respect behandeld worden om recht te doen aan jouw gevoel van ongenoegen en 
stelt ons in staat om onze werkwijze te verbeteren. 
 
Als je een klacht hebt 
Het is een goede zaak om een gevoel van onvrede of een klacht op te lossen op de plaats waar deze is 
ontstaan met diegene die erbij betrokken waren.  
Ons advies is dan ook om eerst jouw klacht met de betreffende medewerker te bespreken, met de 
bedoeling het ongenoegen snel, correct en tot beider tevredenheid af te handelen. 
 
Kan in het gesprek met de medewerker de onvrede niet bij je worden weggenomen, dan verwijzen wij je 
naar de leidinggevende.  
(Een van tevoren ingevuld klachtenformulier kan hierbij een ruggensteun voor je zijn.) 
 
Officiële klachtmelding 
Leidt het gesprek met de leidinggevende niet tot het wegnemen van de klacht, of is de afhandeling 
van de klacht (de maatregelen/acties) naar jouw mening niet bevredigend, dan dien je jouw klacht 
middels dit ingevulde klachtenformulier in bij de directeur/bestuurder van Stichting Hospice Dignitas. 
 
De directeur/bestuurder zal de ontvangst van jouw klacht bevestigen en binnen 2 werkdagen in 
behandeling nemen. De directeur/bestuurder neemt vervolgens contact met je op en zal je vertellen 
wat haar bevindingen zijn om jouw klacht op te lossen.   
 
Kun je je niet vinden in het advies van de directeur/bestuurder en leidt dit vervolgens ook niet tot 
het gewenste resultaat dan wordt jouw klacht prompt in behandeling gegeven van een onafhankelijk 
vertrouwenspersoon van de Externe Klachtencommissie, van de samenwerkende instellingen voor 
gezondheidszorg in Noord-Holland Noord (het SIGIN).   
Deze zal de klacht verder in behandeling nemen en advies uitbrengen. 
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Naam indiener :   

Adres :   

Postcode :   

Woonplaats :   

Telefoonnummer :   

E-mail adres :   

Datum :   

 

 

Klacht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige opmerkingen: 
 
 
 
 
Anonieme klachten kunnen alleen ter kennisgeving in ontvangst genomen worden. 
 
 
 
Je kunt het ingevulde klachtenformulier opsturen naar: 
 
Stichting Hospice Dignitas 
T.a.v. De Directeur, Bestuurder 
Wilhelminalaan 4 
1623 AM  HOORN 
 
 
 
 
(Maak voor jezelf een fotokopie van de ingediende klacht).        


