
 
Tabitha Ruiter   Individuele begeleiding met inzet van paarden  
 

                                                 Klachtenregeling  
 
Mijn wens is dat u meer dan tevreden bent over de begeleiding van uw kind.  
Dat is mijn uitgangspunt en daar zet ik mij samen met mijn paarden met veel plezier voor in. 
Als er ondanks dat binnen de geboden begeleiding toch vragen, opmerkingen,  
meningsverschil of een klacht ontstaat nodig ik u uit dit met mij te bespreken. 
Zo kunnen we gezamenlijk naar een oplossing zoeken. 
Als u hier het gesprek over aan gaat is dat het begin om de situatie van beide kanten beter te 
begrijpen en kan dat ervoor zorgen dat de begeleiding verbetert niet alleen voor u maar ook voor 
anderen. 
Misschien vindt u het moeilijk om uw klacht direct met mij te bespreken. Bij voorbeeld omdat u bang 
bent dat dit gevolgen heeft voor de begeleiding van uw kind of voor uw relatie met mij als 
begeleidster. 
Misschien wilt u niet als een klager overkomen of bent u geëmotioneerd. Het kan dan fijn zijn om 
iemand mee te nemen naar het gesprek, zoals een familielid, vriend of goede kennis. U kunt ook 
iemand anders vragen het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld een familielid of een vertrouwd 
persoon. 
Bent u niet tevreden over het gesprek met mij? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat er niet goed naar u 
geluisterd is? Of bent u het niet eens met de oplossing die ik voorstel?  
Dan kunt u een klacht indienen bij “onpartijdige” instanties. 

U kunt een klacht indienen bij het centrale meldpunt van de gemeente als uw kind via de 
jeugdhulp van de gemeente individuele begeleiding bij Tabitha Ruiter krijgt. 
Klachtenmeldpunt@regiogv.nl, 035-2926202. Schriftelijk: Postbus 251, 1400 AG Bussum of via de 
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 
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Augustus 2019 is Quinty aangemeld voor begeleiding met inzet van paarden. 
Quinty haar moeder is in behandeling voor trauma en hechtingsproblematiek bij “de  
Molemann praktijk”. Het afgelopen jaar is er met Quinty en Moeder Helma gewerkt aan 
vertrouwen  en ontspanning. Moeder Helma heeft door trauma  een verhoogde allertheid . 
In de begeleiding hebben moeder en kind oefensituaties gehad, het elkaar ruimte geven om 
eigen activiteiten in ontspanning te kunnen doen stond daarbij centraal. Moeder Helma is in 
voorbereiding voor een geplande opname in februari in traumacentrum in Vorden (dit is 
verschroven naar eind maart )  
Voor Quinty hebben we afspraken gemaakt dat Quinty alleen naar de begeleiding gaat 
komen en zij ook op de zaterdag zonder aanwezigheid van moeder met andere kinderen 
oefensituaties aangeboden krijgt.  
 
De oefensituaties  blijven aansluiten op de volgende  doelen. 
Quinty heeft vertrouwen in haar eigen kunnen en is bewust van waar zij plezier in heft en wat 
zij goed kan ;  
- Quinty kan emoties (h)erkennen en het lukt haar tijdig om haar emoties te uiten en 
bespreekbaar te maken waar zij mee zit;  
- Quinty kan in het contact met anderen opkomen voor zichzelf;  
- Moeder en Quinty hebben inzicht in elkaars gedrag, zodat zij weten wat zij van 
elkaar kunnen verwachten en vanuit hun eigen kracht handelen.  
 
 
 



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) 

 

 

 


