
Ik heb een klacht.
Wat nu?

Snel. Beter.



Wij staan open voor verbetering
Bij HSK zijn wij trots op de kwaliteit van onze dienstverlening en streven we naar de 

beste zorg. Onze medewerkers doen hun uiterste best om u goede diagnostiek en 

behandeling te bieden. Toch kan er ook dan iets mis gaan. Wanneer u ontevreden 

bent of een opmerking heeft over onze dienstverlening dan horen wij dat graag 

van u.

Wij hechten veel waarde aan uw opmerking of klacht. Enerzijds omdat uw 

tevredenheid hoog bij ons in het vaandel staat, anderzijds omdat reacties van onze 

cliënten ons helpen de zorg nog verder te verbeteren. Hier kunt u lezen wat u kunt 

doen met uw klacht of suggestie.



Onze klachtenprocedure

Onze klachtenfunctionaris

Een opmerking, probleem of klacht kunt u het beste eerst voorleggen aan uw behandelend

therapeut. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw ontevredenheid

met u te bespreken. Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij immers niet

proberen uw klacht op te lossen. Daarnaast kunt u zich ook altijd richten tot de leidinggevende 

van de therapeut, zijnde de regiomanager. Veel vragen, problemen en klachten kunnen zo in de 

praktijk worden opgelost.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtenfunctionaris.

Daarnaast heeft HSK een cliëntenraad. Deze is ingesteld om de belangen van de cliënten van

HSK te behartigen. U kunt zich ook altijd tot de cliëntenraad van HSK wenden.

Onze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een bemiddelende rol. De klachten-

functionaris zal samen met u en HSK de mogelijkheden onderzoeken om tot een oplossing 

voor uw klacht te komen. De klachtenfunctionaris betrekt indien nodig de directie en/of de 

cliëntenraad van HSK bij de behandeling van uw klacht. 

Het streven is om uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. De afhandeling van een klacht 

door de klachtenfunctionaris duurt gemiddeld twee weken. Mocht het de verwachting zijn dat de 

afhandeling van uw klacht langer dan drie weken zal duren dan wordt u daarover geïnformeerd. 



Uw klacht indienen bij HSK Groep
U kunt uw klacht mailen naar: klachten@hsk.nl.

Ook kunt u uw klacht per post indienen bij:

HSK Groep

T.a.v. klachtenfunctionaris HSK

Postbus 134

6800 AC Arnhem

Geef in uw mail of brief in ieder geval een beknopte omschrijving van de klacht en

vermeld ook het doel van de klacht, uw contactgegevens en uw geboortedatum.

Daarnaast is het ook mogelijk om zelf contact op te nemen met de cliëntenraad van 

HSK via: clientenraad@hsk.nl.

Mocht u er onverhoopt niet met HSK en de klachtenfunctionaris uitkomen, 

dan kunt u zich richten tot de externe geschillencommissie waarbij HSK is 

aangesloten. De klachtenfunctionaris van HSK stuurt u in dat geval informatie toe 

hoe u dan dient te handelen.



De externe geschillencommissie EZa
Wanneer u er op de hiervoor beschreven manier samen met HSK en de klachtenfunctionaris niet 

uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de externe geschillencommissie. HSK heeft voor het 

behandelen van klachten een overeenkomst gesloten met de geschillencommissie Extramurale 

Zorgaanbieders (EZa). Dit is een onafhankelijke professionele en door het ministerie van VWS 

erkende geschillencommissie die namens uw zorgverlener klachten in behandeling neemt.

Wanneer u wilt dat de externe geschillencommissie uw klacht in behandeling neemt, kunt u 

contact opnemen met de klachtenfunctionaris van HSK. De klachtenfunctionaris stuurt u dan 

informatie toe hoe u dient te handelen. Als u uw klacht bij de geschillencommissie heeft ingediend 

zal de commissie aan de hand van een aantal criteria beoordelen of uw klacht in behandeling kan 

worden genomen. Zo kan de klacht alleen in behandeling worden genomen als u eerst samen met 

de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris heeft geprobeerd om tot een oplossing te komen. 

Let u erop dat er kosten voor u zijn verbonden aan de behandeling van uw klacht door de externe 

geschillencommissie. Deze kosten zijn vindbaar op de website van de geschillencommissie: 

https://geschillencommissie-eza.nl. Indien de externe geschillencommissie u in het gelijk stelt 

dan vergoedt HSK dit bedrag aan u. 

Uw klacht indienen bij de externe geschillen-
commissie



De behandeling van uw klacht door 
de externe geschillencommissie
Wanneer de externe geschillencommissie uw klacht in behandeling neemt, start 

zij eerst een onderzoek naar de oorzaken van de klacht. Hierbij worden beide 

partijen in de gelegenheid gesteld om de geschillencommissie schriftelijk van 

informatie over het geschil te voorzien. Al naar gelang de aard van de klacht kan er 

een hoorzitting plaatsvinden. De geschillencommissie beoordeelt of dit nodig is.  

De behandeling van de klacht door de geschillencommissie wordt afgerond met 

een officiële uitspraak. Deze volgt doorgaans binnen zes maanden na ontvangst 

van de klacht door de externe geschillencommissie. 

De uitspraak bestaat uit een oordeel over de gegrondheid van uw klacht en, 

indien van toepassing, een advies ter verbetering van de hulpverlening.

De uitspraak van de externe geschillencommissie is bindend en wordt geanoni-

miseerd op de website van de geschillencommissie geplaatst.



Tot slot
Houdt u tot slot rekening met het volgende:

• Om een gedegen onderzoek te doen, kan het noodzakelijk zijn uw medisch dossier te raad-

plegen. Hiervoor wordt van te voren schriftelijk toestemming gevraagd.

• Aan de behandeling van de klacht door de externe geschillencommissie zijn kosten verbonden 

voor u als cliënt. Indien u door de externe geschillencommissie in het gelijk wordt gesteld dan 

wordt dit bedrag door HSK aan u vergoed.

• Bij de behandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten bijstaan door derden. De eventuele 

kosten van deze bijstand zijn voor uw rekening.

Daarnaast vindt u nadere informatie over de externe geschillencommissie van HSK op de website: 

https://geschillencommissie-eza.nl. 

Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met de klachtenfunctionaris van HSK 

via klachten@hsk.nl

Postadres: 

HSK Groep

T.a.v. klachtenfunctionaris HSK

Postbus 134

6800 AC Arnhem



Kijk ook op www.hsk.nl

Snel. Beter.

HSK Groep is de toonaangevende en landelijke partner op het gebied van (arbeidsgerelateerde) 

psychische gezondheid. HSK Groep is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van 

psychische problematiek en biedt daarnaast een breed scala aan diensten op het gebied van 

preventie, interventie en de ontwikkeling van medewerkers en managers.
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Bezoekadres

Velperweg 26

6824 BJ Arnhem

Postadres

Postbus 134

6800 AC Arnhem

T (026) 368 77 00

info@hsk.nl

www.hsk.nl


