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Het is voor ons van groot belang dat u tevreden bent
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dat u over sommige zaken minder tevreden bent.

Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg
Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam

Klachtenfunctionaris mevrouw I. Doyer

T: 020-3012510

Ontevreden of heeft u een suggestie?

Antwoordnummer 9001, 1000 VT Amsterdam

W: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Hebt u een klacht over de gang van zaken op de

T: 020- 344 53 77

huisartsenpost of over de manier van handelen van

E: i.doyer@huisartsenpostenamsterdam.nl

de huisarts, doktersassistent en/of chauffeur dan

W: www.huisartsenpostenamsterdam.nl

willen wij dat graag van u horen. Wij nemen uw
klacht of uw suggestie serieus. In deze folder leest u
waar u terecht kunt met uw klacht en hoe wij deze in
behandeling nemen. Suggesties kunt u doorgeven
op de post of aan de klachtenfunctionaris.

Wilt u bij het melden van een klacht de
volgende gegevens benoemen:
 De naam van de huisartsenpost
 De datum van het voorval
 De naam, voorletters,
geboortedatum, adresgegevens,
e-mailadres en telefoonnummer
van uzelf en/of van degene
namens wie u de klacht indient.

Privacybescherming bij het indienen van een
klacht
De Stichting Huisartsenposten Amsterdam gaat zeer
zorgvuldig om met uw privacy. Zo wordt aan u,
indien relevant, toestemming gevraagd voor inzage
in uw medisch dossier en voor het terugluisteren van

Klachtbemiddeling: laagdrempelig en direct

Andere mogelijkheden zijn:

U kunt per mail, telefoon of brief een klacht indienen.
Na
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klachtenfunctionaris

uw
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de

Geschillencommissie Eerstelijnszorg

dagen

Indien u zich niet kan vinden in de uitkomst van de

telefonisch contact met u op en bespreekt uw klacht.

klachtbehandeling en van oordeel bent dat de

Zij adviseert en zoekt samen met u naar een

klacht niet is opgelost is er sprake van een geschil.

uw telefoongesprek(ken).

Samen het probleem oplossen
Hebt u een klacht dan kunt u die direct bespreken
met de betreffende huisarts, doktersassistent en/of
chauffeur. Dit is de eenvoudigste en vaak snelste
oplossing. Komt u er samen niet uit dan kunt u
terecht

bij

de

klachtenfunctionaris

van

Huisartsenposten Amsterdam.

Een klacht of een
suggestie?
Laat het ons weten!

