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Klachtenregeling
Verzoek tot verlenging begeleiding Quinty tot 01-05-2021
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website: www.regiogv.nl.

Mocht de klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat u de weg vrij
naar informatie, advies en mediation bij Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD
Enkhuizen.
Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt en beoordeelt de klacht. Informatie
over het indienen van een klacht en de behandeling vindt u op de website van Klachtenportaal
Zorg.
Klacht over het handelen van de professional bij de BIG
Dit betreft klachten over de naleving van de gedragsregels volgens de Beroepscode en het

handelen volgens de richtlijne n. Deze klachten kun u indienen bij het Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg.
Alle professionals die geregistreerd zijn bij de BIG vallen onder het tuchtcollege en moeten zich
houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard. Het tuchtrecht is
bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht. Doel van het tuchtrecht is
om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van
de professional. Daarvoor toetsen de tuchtcolleges klachten aan de Beroepscode van de
professional. Indienen van een klacht kan middels het invullen van een klaagschrift (zie document
klaagschrift)

