
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN VOOR POLISHOUDERS 

BALENS’ HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE WET KWALITEIT, KLACHTEN EN 

GESCHILLEN ZORG (WKKGZ) 

SAMENVATTING VAN DE WET 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel de kwaliteit van de zorg te waarborgen door het 

proces en de regels voor klachtenregelingen in de sector vast te leggen, waarbij onafhankelijke bemiddelaars en 

arbiters onbevooroordeelde aanbevelingen doen. De wet verbetert de positie van cliënten in de gezondheidszorg 

door de beschikbare opties in het geval van een klacht of geschil te verduidelijken en de therapeut verantwoordelijk te 

maken voor de afwikkelingskosten. 

OP WIE IS DEZE WET VAN TOEPASSING? 

Het betreft alle alternatieve of complementaire therapieën die de genezing of verzorging ondersteunen. Echter, 

behandelaars voor welzijn en stressvermindering hoeven niet te voldoen aan de Wkkgz; voorbeelden zijn spa-

behandelingen, sportmassage, yoga, mindfulness, fitness training, standaard schoonheidsbehandelingen en 

haarverzorging. Kijkt u hier voor meer informatie over de uitzonderingen: 

www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/val-ik-onder-de-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg  

HOE VERLOOPT HET KLACHTENPROCES? 

Eerste fase 

 Klacht van de cliënt/patiënt wordt aangeboden aan een klachtenfunctionaris, direct of via de behandelaar 

 Bemiddelingsperiode van 6 tot 10 weken om de klacht op te lossen 

 Als de cliënt tevreden is over de uitkomst, wordt de procedure beëindigd, waarbij de bemiddelingskosten 

gefactureerd worden aan de therapeut, met verwachte kosten tussen 250 en 400 euro 

 Als de cliënt niet tevreden is, gaat de klacht door naar de tweede fase, geschillencommissie 

Tweede fase 

 De cliënt/patiënt dient een klacht in bij de geschillencommissie 

 Geschillencommissie heeft zes maanden om een uitkomst aan te bevelen – de commissie heeft de bevoegdheid om 

tot €25.000,- vergoeding toe te kennen aan de cliënt 

 Arbitragekosten (voor de geschillencommissie) worden gefactureerd aan de therapeut, met verwachte kosten 

tussen €1.000,- en €5.000,- 

 De cliënt kan de uitspraak eventueel niet accepteren, met het recht om met de klacht naar de rechtbank te gaan 

WAT IS ER GEDEKT? 

In onze nieuwe polisvoorwaarden zijn Wkkgz-kosten (arbitrage-, bemiddelings- en administratiekosten) opgenomen 

voor klachten die voortvloeien uit uw bedrijfsactiviteiten en die gerelateerd zijn aan vermeende schending van de 

beroepsplicht en/of professionaliteit door nalatigheid, fout of een nagelaten handeling tot een maximum van 

€10.000,-. Daar bovenop worden eventuele vergoedingen ten aanzien van uw cliënt uit uw verzekering vergoed tot de 

door u gekozen aansprakelijkheidslimiet. Probeer echter altijd in eerste instantie een eventueel geschil direct met de 

klant op te lossen om escalatie, stress en verdere kosten te voorkomen. We zijn altijd bereid u te helpen bij het 

formuleren van een reactie en u moet ons dan ook altijd zo snel mogelijk informeren over situaties die kunnen leiden 

tot een claim. 

IN BEPAALDE GEVALLEN BIEDT UW POLIS WELLICHT GEEN DEKKING 

 Geschillen die puur gaan om de kosten van de behandeling alsmede verzoeken tot terugbetaling en geschillen met 

betrekken tot de wijze waarop u uw diensten adverteert en promoot 

 Contractuele geschillen, zoals een geschil met de verhuurder van uw pand 

 Financiële oplossingen voor geschillen die zijn voorgesteld door bemiddelaars of arbiters die geen vergoeding 

inhouden – het meest voorkomende voorbeeld is een gehele of gedeeltelijke terugbetaling aan de cliënt 

 Uitzonderlijke omstandigheden zoals gevallen van seksueel ongepast en/of onwenselijk gedrag, misbruik en 

criminaliteit 

 Echter, zelfs als de klacht niet onder de polis valt, zijn we over het algemeen altijd bereid om u te ondersteunen en u 

te helpen met een antwoord te formuleren op klachten of verzoeken van klanten 

WAT MOET IK DOEN IN HET GEVAL VAN EEN KLACHT? 

Stel Balens Verzekeringen onmiddellijk op de hoogte. Wij adviseren en ondersteunen u gedurende het 

(klachten)proces en zorgen waar nodig voor een schaderegeling met de verzekeraar. 

Belt u naar ons gratis nummer: 0800 022 0932, of e-mail info@balensverzekeringen.nl 
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