
Klachten en suggesties cliënten 

Alle medewerkers en specialisten van B12 Kliniek Nederland, vestigingslocatie van Stichting Eucura, doen hun 
uiterste best om u een zo goed mogelijke zorg te bieden. Graag vernemen wij wat uw ervaringen zijn met 
betrekking tot de behandeling en verzorging in B12 Kliniek Nederland. Heeft u suggesties of wensen, dan zijn 
deze zeer welkom.
 
Ondanks onze inzet kan het toch voorkomen dat u over een bepaalde situatie niet tevreden bent. Het is 
belangrijk dat u uw klacht, uiting van onvrede of suggestie aan ons meedeelt zodat wij, samen met u naar een 
oplossing kunnen zoeken. De eenvoudigste manier is om rechtstreeks te praten met degene die naar uw mening 
verantwoordelijk is of die de klacht heeft veroorzaakt. Voor een afspraak kunt u contact opnemen via ons 
algemene telefoonnummer 088 500 2080 (tijdens kantooruren).
 
Toch is het mogelijk dat er op deze manier geen oplossing voor uw klacht kan worden gevonden. 
Hoe dan verder? U bespreekt uw klacht met onze Klachtenfunctionaris of u dient een schriftelijke klacht in. 
De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht onder woorden te brengen en tot een oplossing te komen.  
Voor het indienen van een schriftelijke klacht kunt u gebruik maken van bijgaand formulier. 

Ook kunt u een brief schrijven naar: 

B12 Kliniek Nederland t.a.v. klachtenbehandeling 
Postbus 2067 
8203 AB,  Lelystad.
 
Vaak kunt u samen met de Klachtenfunctionaris uw klacht oplossen. U kunt uw klacht ook aan een andere 
instantie voorleggen.
 
Instanties waar u uw klacht kunt voorleggen: 

Inspectie voor de volksgezondheid 
Postbus 5837 
2280 HV Rijswijk 
Telefoonnummer: 070-3723100 

Regionaal Medisch Tuchtcollege 
Postbus 97831 
2509 GE Den Haag 
Telefoonnummer: 070-3500973 

Voor meer informatie betreffende ontevredenheid over de geleverde gezondheidszorg kunt u de website 
www.igz.nl, menu “loket burgers” of de publieksfolder “ontevreden over de geleverde gezondheidzorg”  
het menu “melding maken” raadplegen. Tot slot kunt u ervan verzekerd zijn dat uw suggesties, reactie of  
klacht met grote zorgvuldigheid wordt behandeld, met inachtneming van de geldende privacyregels. 
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Ondergetekende

Naam(incl.meisjesnaam):         M/V 

Voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats: 

Telefoon: 

Geboortedatum: 

Emailadres: 

Handelend namens (indien namens iemand anders) 

Naam(incl.meisjesnaam):         M/V 

Voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats: 

Telefoon: 

Geboortedatum: 

Mijn relatie tot die ander is:

Betreft: 

Onderwerp:     consult/controle  behandeling   medicijnen   specialist en/of medewerker 

    overig, namelijk:  

Welke personen zijn erbij betrokken: (namen invullen s.v.p.): 

Datum/periode waarop één en ander betrekking heeft:

Omschrijving van het voorval (eventuele toelichting op een apart vel): 

 Omschrijving van uw klacht (eventuele toelichting op een apart vel): 

Heeft u een voorstel tot de oplossing? 

 

Datum:    Handtekening inzender:

Dit formulier kunt u opsturen of faxen (088 - 500 2020) naar B12 Kliniek Nederland, t.a.v. klachtenbehandeling. 

Een klacht is vaak een goed advies, wij willen het graag van u horen!
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