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“Het gaat uiteindelijk 
om kwaliteit”

“Als een cliënt een klacht indient, doet dat ontzettend veel met een therapeut.” Aan het 

woord is Ineke Renkema, sinds begin dit jaar klachtenfunctionaris bij Stichting Complemen-

taire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). “Het is goed om je te realiseren dat onvrede 

en boosheid niet altijd te vermijden zijn, maar dat je er wel altijd van kunt leren.” 

AUTEUR: Annelies van Lonkhuyzen

Al vele jaren heeft Ineke Renkema een praktijk voor 
klassieke homeopathie. Namens haar beroepsvereni-
ging NVKH werkte ze daarnaast voor de KAB, klachten-
commissie van zeven beroepsverenigingen. Ze vertelt: 
“Dat waren schriftelijke procedures, met hoor en we-
derhoor in twee rondes en vervolgens een uitspraak: de 
klacht is gegrond of ongegrond. Het was heel interes-
sant om vanuit verschillende disciplines complexe situ-

aties te analyseren: wat speelt hier? Toch is het moeilijk 
om daarvan een beeld te vormen als je nooit een cliënt 
of therapeut spreekt. Alleen de uitspraak ‘gegrond of 
ongegrond’ lost ook niet echt iets op.” Dus toen Ineke 
werd uitgenodigd om te solliciteren als klachtenfuncti-
onaris bij de SCAG, ging ze graag op die uitnodiging in. 
“De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg vraagt 
een nieuwe benadering van klachten: snel en laagdrem-
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pelig, en gericht op oplossing en op kwaliteitsverbete-
ring. Die benadering spreekt me zeer aan.” 

Emoties
Tot oktober bemiddelde Ineke bij zeven klachten. “Ie-
dere klacht is natuurlijk anders. Zo was er een cliënt die 
ernstige zorgen had over het welbevinden van de thera-
peut. De klacht luidde dat het niet verantwoord was dat 
de therapeut op dat moment aan het werk was. In zo’n 
situatie speelt negatieve emotie geen rol, de cliënt han-
delde uit oprechte bezorgdheid. Maar meestal spelen 
negatieve emoties bij cliënten wél een rol, en zeker ook 
boosheid. Ik heb relatief veel klachten begeleid die zich 
afspeelden tegen de achtergrond van een vechtschei-
ding. Het gaat dan om een behandelrelatie tussen the-
rapeut en kind, maar als therapeut heb je onvermijde-
lijk ook te maken met de ouders. Je komt terecht in een 
dynamiek waarbij de ouders al jaren grote conflicten 
hebben en hun leven doordrenkt is van boosheid en het 
gevoel dat de ander hen iets wil aandoen. De emmer 
is heel vol en als er dan iets gebeurt in de behandeling 
kan dat de druppel zijn die de emmer doet overlopen. 
Stel dat in rapportages één ouder er niet zo gunstig 
afkomt. Dat kan die ouder het gevoel geven ‘zie je wel, 
ik trek aan het kortste eind’, en leiden tot woede en 
onmacht. Als je dan de therapeut kunt aanwijzen als 
schuldige, kun je in ieder geval iets dóen.”

Ruimte geven
“Als klachtenfunctionaris ga je met de cliënt formu-
leren wat precies de klacht is en ook wat hij er nou 
eigenlijk wil mee wil bereiken. Klagers halen er vaak 
van alles bij – beroepsprotocollen, normdocumenten, 
mailwisselingen – en je probeert dan zo snel mogelijk 
tot de kern te komen. Door mensen daarbij ruimte 
te geven, neem je vaak al emotie weg. Ik was in ge-
sprek met een klager en na tien minuten zei hij: ‘Ik 
ben geloof ik wel erg boos.’ Dan gaat iemand toch al 
anders nadenken en kun je samen nagaan hoe je van 
beschuldiging en woede naar een meer constructieve 
situatie kunt komen. Ik bespreek met mensen wat ze 
nodig hebben van de therapeut; wat die kan doen om 
de onvrede zo goed mogelijk weg te nemen. Dat is 
vaak nieuw, ze zijn niet gewend om zo te kijken naar 

conflicten. Maar het is wél wat de Wkkgz beoogt: 
zoveel mogelijk tot oplossingen komen.”

Dialoog
“Een klachtenfunctionaris is er in de eerste plaats 
voor de cliënt, maar natuurlijk is er ook veel aandacht 
voor de behandelaar. Therapeuten schrikken meestal 
ontzettend als ze horen dat een klacht is ingediend. 
Ze doen hun werk vanuit hun hart en voelen zich 
vaak gekwetst: ik wil toch alleen maar helpen? De 
klacht ervaren ze echt als aanklacht en ze voelen zich 
vogelvrij. Doorgaans hebben ze geen idee wat ze te 
wachten staat of wat er van ze verwacht wordt. Dat 
bespreken we en ik adviseer: dit is heftig, dus zoek in 
je omgeving naar iemand die je kan steunen, zoals een 
vertrouwenspersoon van je beroepsvereniging of een 
collega. Een logische reactie als iemand zich aangeval-
len voelt, is dat hij óók boos wordt en in de aanval wil. 
Of het schild gaat omhoog, of er ontstaat een slacht-
offergevoel. Ook de therapeut moet ruimte krijgen 
om zijn emoties te uiten, en van daaruit probeer ik 
dan het gesprek een andere kant uit te helpen. Want 
emoties zitten een oplossing in de weg en het maakt 
veel verschil hoe een therapeut omgaat met de klacht. 
Niet meteen jezelf verdedigen, maar je professioneel 
opstellen, empathisch vermogen tonen en reflecteren 
op je houding en gedrag. Als de cliënt merkt dat de 
therapeut zijn gevoel serieus neemt, kan een dialoog 
ontstaan en kunnen cliënt en therapeut samen tot een 
oplossing komen.”

Grijs gebied
“Als een klacht wordt ingediend, gaat het vaak om een 
grijs gebied. De cliënt vindt dat de therapeut niet goed 
heeft gehandeld, maar is dat ook zo? Bijvoorbeeld: 
rapportages van de therapeut zijn door een van de 
ouders ingezet in een rechtszaak. Is dat de therapeut 
te verwijten? Of: er is een behandeltraject geweest 
met een kind en op een gegeven moment gaat het 
goed en wordt afgesproken om over vier maanden 
nog eens een afspraak te maken. Maar de andere ou-
der zegt: ‘Dit is een nieuwe behandeling en daarvoor 
heb ik geen toestemming gegeven.’ Communicatie en 
bejegening spelen vaak een rol, en dat zijn heel lastige 
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terreinen. Als een cliënt vindt dat de therapeut niet 
genoeg of niet goed heeft gecommuniceerd over wat 
er gaande is, is dat dan terecht? Daar ga je met elkaar 
over in gesprek en er worden ook afspraken gemaakt 
over acties die de therapeut zal ondernemen. De 
therapeut kan bijvoorbeeld toezeggen in het vervolg 
in behandelovereenkomsten op te nemen hoe de 
behandeling wordt afgerond. Ik heb ook meegemaakt 
dat een welgemeend excuus voldoende was. Waar het 
om gaat, is dat cliënten merken dat hun klacht echt is 
gehoord en dat er ook iets mee wordt gedáán.”

Professionalisering
“Het vak van complementair therapeut is de afgelo-
pen tien jaar sterk veranderd, waarbij wetgever en 
cliënten vragen om verdere professionalisering. Leren 
van onvrede, en zo klachten proberen te voorkómen, 
hoort daarbij. Dat kunnen heel praktische lessen zijn, 
bijvoorbeeld dat je als therapeut bewuster moet 
omgaan met e-mail. Mailwisselingen worden vaak 
ingezet bij een klacht en dan blijkt dat geschreven 
woorden een grote impact kunnen hebben. Vaak is de 
les ook meer structureel. Bijvoorbeeld van zo’n situ-
atie met een vechtscheiding kun je als therapeut leren 
dat je je nog bewuster kunt zijn van het krachtenveld 
waarin je opereert en nog beter kunt reflecteren op 
de dynamiek rond het hulpverleningsproces en de 
professionele rol die je daarin speelt. Een valkuil voor 
therapeuten is dat we te veel willen oplossen voor 
een cliënt, maar we kunnen natuurlijk niet alles oplos-
sen. Het is belangrijk om realistisch te zijn – wat kan 
ik bijdragen in deze situatie op dit moment – en om 
daarover te communiceren. Een heel belangrijke les, 
eigenlijk altijd, is om steeds met kwaliteitsbewustzijn 
bezig te zijn in je praktijk en om dus ook alert te zijn op 
onvrede.” 

Kwaliteit
“De fase van klachtbegeleiding sluiten we af met een 
afsluitbericht, waarin we het proces schetsen: wat 
was de klacht, welke contacten zijn er geweest, welke 
standpunten zijn er, welke afspraken zijn gemaakt? 
Dat afsluitbericht gaat naar de beroepsvereniging, 
waar de klacht ook is binnengekomen. Therapeuten 

vinden dat vooraf vaak eng – krijg ik nou ook de be-
roepsvereniging nog op mijn nek? – maar het doel is 
weer kwaliteitsverbetering. Want ook de vereniging 
kan leren van de klacht, bijvoorbeeld door scholing 
of informatie aan te bieden aan de eigen achterban. 
Die kwaliteitsinsteek is essentieel in het hele proces 
en terugkijkend zeggen therapeuten daarom vaak dat 
het zwaar was, maar dat de bemiddeling ook hen iets 
heeft opgeleverd. Wat heel lastig is voor therapeuten, 
is dat het niet altijd zal lukken om tot een oplossing te 
komen die de cliënt als bevredigend ervaart. Een cliënt 
kán dan door naar de geschillencommissie voor een 
bindende uitspraak, met mogelijk ook een schadever-
goeding door de therapeut tot gevolg. Als een cliënt 
die stap zet, zijn waarschijnlijk negatieve emoties zoals 
boosheid niet overwonnen en voelt de cliënt zich geen 
recht gedaan. Maar onze insteek is echt om te voorko-
men dat het zo ver komt, en gelukkig lukt dat in veruit 
de meeste gevallen.”

Vraagstukken
“De Wkkgz is nog nieuw, pas vanaf januari is de hui-
dige klachtbegeleiding verplicht, en we zijn vanuit 
SCAG ook nog aan het ontdekken: hoe richten we het 
precies in? Er ligt een uitgebreide wet met een memo-
rie van toelichting, maar toch kom je situaties tegen 
die onduidelijk zijn. Wat doe je bijvoorbeeld als een 
therapeut is aangesloten bij verschillende beroeps-
verenigingen en een cliënt de klacht op verschillende 
plaatsen neerlegt? Ook los van de Wkkgz kom je vra-
gen tegen, waar je een antwoord op zoekt. Zo hebben 
we bij vechtscheidingen een aantal keer gezien dat 
één van de ouders uitspraken doet die de therapeut 
verplichten om melding te doen bij Veilig Thuis. Zo’n 
melding legt het hele hulpverleningsproces stil en 
iedereen schiet in de stress, terwijl we uit onderzoek 
weten dat het overgrote deel van de meldingen uitein-
delijk ongegrond wordt verklaard. Dan vraag je je af: 
kunnen we met elkaar iets verzinnen om zo’n melding 
los te halen van het hulpverleningsproces, zodat het 
kind niet nóg meer de dupe wordt? Ook dit zijn kwa-
liteitsvragen die je tegenkomt, want uiteindelijk gaat 
het ons allemáál om kwaliteit. Goede zorgverlening is 
een gezamenlijk belang.” 
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Wkkgz
Sinds dit jaar zijn alle zorgverleners, dus ook zelf-
standig gevestigde psychosociaal therapeuten, 
verplicht om te voldoen aan wettelijke regels voor 
het omgaan met klachten. De Wet kwaliteit, klach-
ten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt dit. 
Nieuw is dat cliënten met een klacht terechtkun-
nen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris, 
die hen begeleidt bij het formuleren van hun 
klacht en het bespreken van hun onvrede met de 
zorgverlener. Als deze klachtenprocedure voor de 
cliënt niet tot een bevredigende oplossing leidt, 
kan deze de zaak voorleggen aan een door de 
wetgever erkende geschillencommissie. De zorg-
verlener is verplicht zich aan te sluiten bij instanties 
die dit mogelijk maken. 

Procedure
Stel, er is onvrede ontstaan bij een cliënt, en 
zorgverlener en cliënt komen er samen niet uit. 
Dan kan de cliënt een klacht indienen bij de be-
roepsvereniging van de zorgverlener. De beroeps-
vereniging meldt de klacht bij de onafhankelijke 
klachtenfunctionaris, die de cliënt begeleidt. Deze 
begeleidingsperiode mag in principe niet langer 
duren dan zes weken. In die tijd wordt gestreefd 
naar een oplossing die voor de cliënt bevredigend 
is. 
Lukt dit niet en wil de cliënt een volgende stap 
zetten, dan zijn er verschillende mogelijkheden. 

De zaak aankaarten op grond van het tuchtrecht 
kon al, onder bepaalde voorwaarden, net als het 
aanspannen van een civiele procedure. Nieuw, en 
laagdrempeliger, is de mogelijkheid om de zaak 
voor te leggen aan een erkende geschillencom-
missie. Die commissie zal eerst bepalen of de 
klacht ontvankelijk is en vervolgens een bindende 
uitspraak doen: de klacht is gegrond of ongegrond. 
Daarbij kan aan de zorgverlener een schade-
vergoeding worden opgelegd tot € 25.000. Een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze 
kosten. 
Cliënten kunnen tot een jaar na het afronden van 
de klachtenprocedure hun zaak voorleggen aan de 
geschillencommissie. 

SCAG 
Therapeuten die zich aansluiten bij Stichting Com-
plementaire en Alternatieve Gezondheidszorg 
(SCAG), voldoen daarmee aan de verplichtingen 
van de Wkkgz. Ze hebben toegang tot een klach-
tenreglement en professionele klachtenfuncti-
onarissen, en zijn aangesloten bij een erkende 
geschillencommissie. Verder kunnen ze vanaf 
eind dit jaar gebruikmaken van een register voor 
Veilig Incidenten Melden (VIM). In de eerste negen 
maanden van dit jaar behandelden de klachten-
functionarissen van SCAG zeventien klachten. In 
die periode zijn twee geschillen ingediend bij de 
geschillencommissie. www.scag.nl 

Annelies van Lonkhuyzen is tekstschrijver en secretaris van de SCAG.
 www.vanlonkhuyzen.nl 
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