
Klagen mag!
De zorginstellingen aangesloten bij de IPKC garanderen 
dat u of de cliënt namens wie u klaagt, geen nadeel 
ondervindt van het feit dat u een klacht heeft ingediend. 

Geheimhouding
De leden van de commissie houden alles geheim wat ze in 
het kader van een klacht te weten komen.

Wat mag de klachtencommissie?
De commissie mag niet zomaar uw dossiers inzien. 
Daarvoor moet u eerst een machtiging geven. 
De commissie mag naar de organisatie gaan waartegen 
geklaagd wordt. De commissie kan daar spreken met de 
mensen die iets over uw klacht kunnen zeggen.

Contact met de Interprovinciale
Klachtencommissie Groningen/Drenthe
U kunt op drie manieren in contact komen met de
klachtencommissie. 
1.  U kunt via de website www.ipkc.nl van de
 Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe
 een contactformulier invullen en dit via de computer 
 verzenden. Wij zullen dan na ontvangst zo spoedig 
 mogelijk contact met u opnemen.
2.  U kunt uw klachtbrief sturen aan:
 Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe
 p/a Postbus 30014
 9400 RA Assen
3.  U kunt bellen naar nummer 06-30346998 en de
 voicemail inspreken. Als u uw telefoonnummer opgeeft, 
 bellen wij u binnen 2 werkdagen terug.

Postbus 30014
9400 RA  ASSEN
telefoon 06-30346998
www.ipkc.nl 

Wat moet in een klachtbrief staan?
In een klachtbrief moet staan:
• uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel 
 uw e-mailadres
• de naam van de instelling waarover u klaagt
• de naam van de persoon/afdeling waarover u klaagt
• de omschrijving van de situatie waarover u klaagt
• de datum of periode waarin de situatie zich afspeelt of 
 afgespeeld heeft
• uw handtekening

Als uw klacht voor de IPKC niet helemaal duidelijk is, 
ontvangt u van het ambtelijk secretariaat een samenvatting, 
met de vraag of dit de juiste inhoud van uw klacht is.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Ten slotte
Aan het indienen van een klacht bij de Interprovinciale 
Klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.

Klachten  
over de zorg- of dienstverlening
van uw instelling

Interprovinciale Klachtencommissie
Groningen/Drenthe



Werkwijze van de IPKC

• U dient uw klacht in bij de IPKC (zie hieronder).
• Binnen 5 werkdagen nadat uw brief is binnengekomen, 
 stuurt de IPKC u een bevestiging dat uw klacht ontvangen is.
• De zorginstelling waartegen uw klacht is gericht, wordt 
 gevraagd een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. 
 Een kopie van de reactie van de instelling wordt aan u 
 toegezonden.
• De klachtencommissie vraagt u toestemming om het
 medisch dossier of het zorgdossier te lezen.
• Twee leden van de klachtencommissie onderzoeken ter 
 plaatse de dossiers en spreken waar nodig met medewerkers
• Na dit onderzoek wordt een hoorzitting belegd, waarin u en 
 de zorginstelling vragen gesteld worden. 
 De vragen hebben als doel duidelijkheid te verkrijgen over 
 de feiten waarover geklaagd wordt. U krijgt de gelegenheid 
 commentaar te geven op de antwoorden van de instelling en 
 omgekeerd gebeurt dit ook.
• U mag anderen meenemen naar de hoorzitting mits u dit van 
 tevoren meldt aan de ambtelijk secretaris.
• Binnen 5 weken nadat de klacht bij ons is binnengekomen, 
 doet de IPKC een uitspraak over uw klacht. In de uitspraak 
 wordt nauwkeurig uitgelegd waarom uw klacht gegrond of 
 ongegrond wordt verklaard.
• Op een uitspraak van de IPKC is geen beroep mogelijk.
• Als dit nodig is, geeft de klachtencommissie advies aan de 
 zorginstelling over zaken die anders of beter hadden gekund.
• De zorgorganisatie wordt gevraagd om een reactie op de 
 uitspraak en eventuele adviezen.
 U ontvangt een kopie van deze reactie. Als adviezen worden 
 overgenomen wordt de instelling na een halfjaar gevraagd 
 naar de stand van zaken. Ook die reactie gaat naar u toe.

Het kan voorkomen dat er meer tijd nodig is dan de 5 weken die 
we hierboven hebben genoemd. Als dit het geval is, ontvangt u 
hierover bericht.

Zie voor het reglement van de IPKC de website www.IPKC.nl

De Interprovinciale Klachtencom-
missie Groningen/Drenthe (IPKC)

Bent u nog steeds niet tevreden dan 
kunt u uw klacht indienen bij de

Interprovinciale Klachtencommissie 
Groningen/Drenthe (IPKC).

Maar duidelijkheidshalve: ook zonder 
dat u dit eerst besproken hebt binnen 

de zorginstelling, kunt u rechtstreeks 
een klacht indienen bij de IPKC. 

In dat geval onderzoekt de com-
missie of alsnog een gesprek of 

bemiddeling wenselijk is.

Onafhankelijkheid
De leden van de Interprovinciale Klachtencommissie zijn 
onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij niet verbonden zijn aan de 
zorgorganisaties waarvoor de klachtencommissie werkt. 

Deskundigheid
Binnen de klachtencommissie is alle deskundigheid aanwezig 
om uw klacht op de juiste wijze te onderzoeken. Zo beschikt de 
commissie onder meer over juridische deskundigheid, een arts, 
psycholoog, orthopedagoog en een maatschappelijk werker. 
Bijna alle leden van de commissie hebben in het verleden in de 
zorg voor verstandelijk gehandicapten gewerkt. 

Doel
Doel van een klachtbehandeling is vaststelling van de feiten 
waarover geklaagd wordt en het bepalen van de gegrondheid of 
ongegrondheid van een klacht. Vaak komt de commissie bij haar 
onderzoek zaken tegen die naar haar mening anders hadden 
kunnen verlopen. In dat geval wordt een advies aan de 
zorginstelling uitgebracht.

Wie kan klagen?
Iedereen die zorg- of dienstverlening krijgt 
van een organisatie kan klagen.
Ook kunnen klagen:
• curatoren
• bewindvoerders
• mentoren
• alle mensen die voor de belangen van cliënten opkomen en 
 waarvan de organisatie weet dat zij dit doen.

Waarover kunt u klagen?
U kunt klagen over alles wat met de zorg- of dienstverlening te 
maken heeft.

Voor wie werkt de klachtencommissie?
De IPKC werkt voor bijna alle zorginstellingen voor verstandelijk De IPKC werkt voor bijna alle zorginstellingen voor verstandelijk 
gehandicapten in Groningen en Drenthe. Zie voor een actueel gehandicapten in Groningen en Drenthe. Zie voor een actueel 
overzicht van de aangesloten instellingen de website www.ipkc.nl.overzicht van de aangesloten instellingen de website www.ipkc.nl.

Een klacht?
Als u niet tevreden bent over de zorg- of dienstverlening van 
uw instelling, of als u vindt dat de instelling waar een familielid 
van u verblijft het niet goed doet, dan kunt u daarover een 
klacht indienen.
Een klacht kunt u het beste eerst bespreken met de mede-
werker van de zorginstelling die het aangaat. Door te praten 
over een klacht wordt vaak al een oplossing gevonden.
Bent u tóch niet tevreden, dan kunt u dit melden bij de leiding-
gevende. Samen zoekt u naar een passende oplossing.
Soms is het ook wenselijk dat er bemiddeld wordt tussen u als 
klager en de zorginstelling. Aan veel zorginstellingen zijn voor 
dat doel bemiddelaars verbonden. Uw zorgorganisatie kan u 
hierover nader informeren.


