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Klachtenformulier Moventis GGZ 
Naam:  In te vullen door: klager 

 Geboortedatum:  

Relatie tot Moventis 
GGZ: 

o Cliënt 
o Ouder/gezaghebbende van een cliënt 
o Schriftelijk gemachtigde van een cliënt 
o Medewerker van Moventis GGZ 

Adres:  

Postcode en Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

Gegevens van de cliënt namens wie u dit formulier invult (indien van toepassing): 

Naam:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Postcode en Woonplaats:  

Zorgvorm:  

Datum van schriftelijke 
indiening klacht: 

 

Omschrijving klacht: Over welke zorg, persoon of situatie gaat uw klacht? 
 
 
 
 
Waarom bent u niet tevreden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op welke datum of in welke periode vond de situatie plaats? 
 
 
 
 

Betrokken medewerkers 
van Moventis GGZ: 

Naam: 

Naam: 
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Klachtenformulier 
ontvangen door Directie 
en Management? 

o Ja 

o Nee  

In te vullen door: Directie 
en Management 

Visie van Moventis GGZ 
op de klacht: 

 

 

 

Genomen beslissingen 
door Moventis GGZ: 

 

 

 

Getroffen corrigerende of 
preventieve maatregelen 
door Moventis GGZ: 

 

 

 

Onderbouwd oordeel 
binnen 4 weken 
teruggezonden naar 
cliënt of medewerker? 

o Ja 

o Nee, en de cliënt of medewerker is op de hoogte 

gebracht van de eenmalige verlenging van de termijn 

van 4 weken met 4 weken, inclusief onderbouwing 

van de reden van verlenging en een indicatie van 

uitsluitsel 

Onderbouwd oordeel 
binnen 8 weken 
teruggezonden naar 
cliënt of medewerker? 

o Ja  

o Nee, er is extra verlenging nodig 

Cliënt of medewerker 
akkoord met extra 
verlenging? 

o Ja 

o Nee, en indien nodig dient de afhandeling verder 

opgepakt te worden via Klachtenportaal Zorg 

Onderbouwd oordeel 
binnen termijn van extra 
verlenging teruggezonden 
naar cliënt of 
medewerker? 

o Ja  

o Nee, en indien nodig dient de afhandeling verder 

opgepakt te worden via Klachtenportaal Zorg 

Klacht afgehandeld? o Ja, via Klachtenportaal Zorg (de onafhankelijke 

geschilleninstantie van Klachtenportaal Zorg neemt 

het oordeel van Moventis GGZ mee in de 

behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de 

situatie, doet een bindende uitspraak waar beide 

partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel 

een schadevergoeding toe) 

o Ja, door Moventis GGZ zelf 

Klachtenformulier door 
Directie en Management 
opgeslagen in hiervoor 
bestemde map? 

o Ja 

o Nee  

 

 


