
Adresgegevens

Klachtencommissie en 
klachtenfunctionaris 

Atlant Zorggroep
Telefoon: 

(06) 51 55 70 05

Postadres: 

Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn

Mailadres: 

klachtenfunctionaris@atlant.nl

Website: 

www.atlant.nl
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Niet tevreden
over Atlant?

Help ons de zorg 
en dienstverlening 
te verbeteren

Verbetering dienstverlening | persoonlijk contact | 

Begeleiding en advies | Geschillencommissie 



Begeleiding en advies:  
de klachtenfunctionaris

Het bespreken van een klacht is niet altijd 

makkelijk. Misschien bent u nog te boos 

of komt u er niet uit met de betreffende 

medewerker. Aarzel dan niet om voor 

begeleiding en advies contact op te nemen 

met de klachtenfunctionaris van Atlant 

Zorggroep. Dit kan telefonisch, schriftelijk 

of via het online formulier op de website.  

 

 

 

 

De klachtenfunctionaris zal proberen 

door bemiddeling uw klacht op te lossen 

en het vertrouwen in onze organisatie 

te herstellen. Ook kan zij aanbevelingen 

doen aan Atlant Zorggroep om herhaling 

te voorkomen. Uiteraard wordt met uw 

klacht uiterst zorgvuldig omgegaan.

 
 

Klachtenregeling

 
Geen oplossing?

Als u er samen niet uitkomt kunt u een 

klacht indienen bij de onafhankelijke 

klachtencommissie. Deze bestaat uit 

leden die niet in dienst zijn van Atlant 

Zorggroep. U kunt uw klacht telefonisch, 

schriftelijk of via een speciaal formulier 

op de website indienen.

 
Klachtenregeling inzien? 

Bij de receptie van iedere locatie van 

Atlant kunt u de ‘Klachtenregeling Cliënten 

Altlant Zorggroep’ opvragen. Hierin staan 

de procedure voor het indienen van een  

 

klacht en de behandeling van de klacht 

door de klachtencommissie uitvoerig  

beschreven. Ook is in de klachtenregeling 

de procedure inzake een BOPZ-klacht, 

artikel 41 BOPZ, opgenomen. BOPZ  

staat voor Wet bijzondere opnemingen  

in psychiatrische ziekenhuizen.

 
Geschillencommissie  
zorginstellingen

Atlant Zorggroep is aangesloten bij de 

Geschillencommissie Zorginstellingen. 

De regeling Geschillencommissie 

Zorginstellingen kunt u opvragen bij 

de klachtenfunctionaris van Atlant.

Met uw complimenten of suggesties kunt 
u rechtstreeks bij een medewerker terecht 
of u kunt deze via een online formulier  
op de website kenbaar maken. Maar ook  
problemen of ergernissen kunt u meteen  
met een medewerker bespreken.

Bij Atlant Zorggroep horen wij graag dat cliënten, familieleden en vertegenwoordigers 

tevreden zijn over onze zorg- en dienstverlening. Maar ook als u klachten of suggesties 

voor verbetering hebt staan wij daarvoor open. Uw mening telt en geeft ons de kans 

om onze werkwijze beter af te stemmen op uw wensen.


