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Tijdens uw verbtijt bíj TransmitL revalidaLie

kan het voorkomen dat u vragen heetL over

de gang van zaken. MeL vragen kunl u attUd

terechL bü uw eers[e con[actpersoon oF bij

de medewerkers die betrokken zijn bij uw

verzorging of behandeting.

Laat het ons weten!
Wij raden u aan om een klacht in

eerste inslan[ie [e bespreken me[ de

medewerker die betrokken is bij uw

behandeting oF verzorging. Wetticht

weet de medewerker niet daL u ergens

on[evreden over benl en verbeLer[ de

siluatie als u hem of ha¿r daarop wijsL.

Voor ons betekent uw onvrede een

mogetijkheid om onze dienstvettening

le verbeteren.

U kunt van onze medewerkers

verwachten dat zij serieus op uw vraðg,

opmerking of ktacht ingaan. Ats u geen

bevredigend antwoord op uw vrðgen

krijgt en een gevoel van onvrede of zelFs

ongenoegen overhoudt, maakL u dit dan

bespreekbaar met de leidinggevende

van Transmitt revatidatie.

Meer hutp en advies
Soms komt het voor daL u uw probteem

niet met degene die het aangaat kunL

bespreken. ln dat gevaI kunt u de

ktachLentunctionaris raadptegen.

De ktachtenFunctionaris legt u uit hoe u

in uw situalie het beste kunt handeten

en wetke procedure u kunt votgen.
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Onafhankelijk
De ktachtentunctionaris is onathankelijk

en heett een bemiddetende rot. De

klachLentunclionaris doet geen uitspraak

over wie er getijk heett, maar richt zich

op het zoeken naar oplossingen waar

a[[e betrokkenen zich in kunnen vinden.

Vertrouwen
Atte ktachten worden door de

ktach Lenfunclionaris vertrouwetijk

behandetd. De ktachtentuncLionaris

onderneeml geen stappen zonder uw

toestemming. Als u een ktachL voortegl

aan de ktachtenfunctionaris dan wordL

de metding geregislreerd. De verzametde

gegevens worden zonder nðmen Le

noemen in een rapporl verwerkt. Deze

rapportage wordt gebruikL om de

kwalileit van de zorg te verbeteren.

Formete klachten
Het kan zijn dat u geen bemiddeling

wenst of dal de bemiddeting nie[ het

gewenste resullaaL heefr. Wal kunl u

dan doen?

Zoats in de Wet Kwalileit Ktachten en

Ceschitten Zorg (WKKCZ) is vastgetegd,

streett Transmitt revatidatie ernaar

ktachten zoveeI mogetijk in een goed

gesprek met etkaar op Le lossen. Lukt

dit niet, of witL u een oordeel otwel

een uitspraak over de ktacht, dan

kunL u een Formele ktachl indienen.
' 'Formele 

ktachten dienen in ieder geval

schrittetijk ingediend te worden. De

ktachtenluncLionaris kan u begeteiden in

het opstetlen van een tormete ktacht.

Behandeling formele klachten
Formete ktachten worden in behandeling

genomen door de direcleur van

Transmitl revatidatie, die een uilspraak

over de ktacht zaI doen. De directeur

voerL hierbij onderzoek uiL naðr de aard

van de klacht en kan zich hierbij [aten

bijsLaan door inhoudetijk deskundigen.

Bij de behandeling van lorme[e ktachten

houdt de direcLeur zich aan de gestetde

term¡-nen uit het ktachtenreglemenl van

Transm i[t revatidalie.
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La n delij ke gesch i [e ncom missie
Formete ktachten worden, contorm

de WKKCZ, in behandeting genomen

door de direcLeur van TransmiL[

revatidatie. Mochl u heL nieI eens zijn

met de uiLspraak van de directeur,

dan kun[ u zich wenden lol de

Landetijke Ceschiltencom missie Zorg.

Uw ktachL wordt dan een geschi[.

De ktachtentuncLionaris kan u hierover

meer informatie geven oF kijk op

www.degeschi[[encom missie.n[.

Klachtenfunct¡onar¡s
06 250 67 956

ktachten@tra nsmit[.nI


