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Een opmerking? Een ongenoegen?  

Een klacht?…………….. wij staan er graag voor open! 

Een gesprek kan helpen 

Bardo biedt zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven in een situatie waarin het niet 

meer mogelijk of wenselijk is om deze zorg thuis of in de vertrouwde omgeving te bieden. 

Bardo wil in die situaties een plek zijn die aanvoelt als thuis, met liefdevolle aandacht en 

gastvrijheid voor de gasten en hun naasten Bardo. In onze dagelijkse zorg en 

dienstverlening doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.  

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Aarzelt u dan niet daarover te praten met de 

medewerker, die de zorg of dienstverlening aan u of uw naasten gegeven heeft. De 

medewerkers staan open voor uw mening en ideeën en stellen deze zeer op prijs. Op deze 

manier kunnen wij voorkomen dat kleine ergernissen en misverstanden uit de hand lopen. 

De ervaring leert immers dat een gesprek het probleem vaak oplost. 

Ook bij ernstige gebreken, fouten of nalatigheden is het van belang dat u dat aan ons 

kenbaar maakt. Wij kunnen dan alles in het werkstellen de gevolgen voor u te beperken of te 

verlichten en maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. 

Bij wie kan ik met mijn klacht of ongenoegen terecht? 

In eerste instantie kunt u het beste uw klacht bespreken met de betrokken (verpleegkundige 

of vrijwillige) medewerker. Vindt u dat niet prettig of vindt u dat het onvoldoende resultaat 

oplevert, dan kunt u natuurlijk ook met de Zorgregisseur of Coördinator Vrijwilligers contact 

opnemen. Maar u kunt ook contact opnemen met de Directeur-bestuurder van Stichting 

Bardo. U vindt hun naam en contactgegevens onderaan de pagina.  

Hoe kan ik contact opnemen? 

U kunt contact opnemen door hen aan te spreken of door de betreffende medewerker op de 

werkkamer op te zoeken. De gastvrouw kan u hiervoor in het gebouw doorverwijzen. Vaak 

kunt u meteen terecht, eventueel kunt u ook een afspraak met hen maken voor op een later 

voor beide geschikt tijdstip. U kunt hen ook een brief of een mail sturen. De contactgegevens 

daarvoor staan onder aan de pagina.  

De medewerker zal u vervolgens benaderen om de klacht met u te bespreken en samen met 

u het vervolg te bepalen. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek zijn, al dan niet in bijzijn met de 

persoon bij wie de klacht is ontstaan. In de meeste gevallen zal dat het probleem oplossen. 

Is dat niet het geval, dan kan er een vervolgafspraak gemaakt worden. 

Welke vervolgstappen zijn er mogelijk? 

Wij nemen uw klachten serieus, maar toch kan het voorkomen dat er voor u of uw naaste 

geen bevredigende oplossing wordt gevonden. In dat geval zijn  er een tweetal 

mogelijkheden: 

 Contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Amstelring. Amstelring heeft 

klachtenfunctionarissen in dienst.  Zij werken voor meer locaties dan Bardo en bieden 
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u ondersteuning als u oplossingen zoekt om het probleem op te lossen. Als u dat wilt, 

kan de klachtenfunctionaris ook bemiddelen en u informeren over de stappen die u 

moet nemen als u een formele klacht wilt indienen. 

 Een brief aan de klachtencommissie. Het kan zijn dat het overleg met de 

klachtenfunctionaris geen bevredigend resultaat oplevert, of dat u direct een formele 

klacht wilt indienen. Dan kunt u een brief sturen naar de onafhankelijke 

klachtencommissie van Amstelring. De klachtenfunctionaris kan u behulpzaam zijn bij 

het opstellen van uw brief. U kunt ook iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, 

vragen u te vertegenwoordigen.  

De klachtencommissie gaat zorgvuldig met uw klacht om. Binnen een week ontvangt 

u een ontvangstbevestiging van uw brief en leest u meer over de procedure, de 

tijdsduur en geheimhoudingplicht. Ook vraagt de klachtencommissie u toestemming 

voor het inzien van dossiers en het opvragen van inlichtingen.  

Na ontvangst van de brief, neemt de klachtencommissie uw brief in behandeling. Zij 

verzamelt informatie en gaat te rade bij deskundigen. Maar zij kan u en aangeklaagde 

ook vragen tijdens een hoorzitting visie te geven op de zaak.  

Binnen tweemaanden neemt de klachtencommissie een besluit , die u per brief krijgt 

thuisgestuurd. In spoedeisende gevallen neemt de voorzitter van de 

klachtencommissie direct na ontvangst van de brief een voorlopige beslissing. Bardo 

ontvangt ook de uitslag van de klachtencommissie. 

Als de commissie uw klacht als gegrond beoordeelt, dan laten wij u binnen een 

maand weten hoe de klacht verholpen kan worden. Per brief ontvangt u informatie 

welke maatregelen Bardo neemt om de problemen op te lossen en om herhaling te 

voorkomen. De klachtenfunctionaris of het secretariaat van de klachtencommissie 

kan u ook meer vertellen hoe u eventueel tegen een uitspraak in beroep kunt gaan. 

 

Namen en adressen 

Zorgregisseur: dhr. Ton Hendriks T: 020-333 4700  E: tnhendriks@hospicebardo.nl 
 
Coördinator vrijwilligers: mw. E van Klinken T: 020 333 4700  E: evanklinken@hospicebardo.nl 
 
Directeur-bestuurder: mw. S. Koops-Ouwerkerk T: 020 333 4700  E: skoops@hospicebardo.nl  
 
Klachtenfunctionaris: mw. A. Groeneveld / mw. E. Nap T: 0900-1866 (lokaal tarief)   
E: klachten@amstelring.nl  
 
Klachtencommissie Cliënten Amstelring: mw. A. Bouwman, Ambtelijk Secretaris T: 0900-1866 (lokaal 
tarief) E: klachtencommissie@amstelring.nl, Laan van de Helende meesters 431, Postbus 2318 1180 
EH Amstelveen 
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