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Tot slot
Houdt u tot slot nog rekening met

Pijnkliniek

de volgende punten:
-

Uw zorgverlener vindt het
belangrijk dat u tevreden bent
over zijn geleverde zorg.

De Bilt

Groenekanseweg 70
3732 AG De Bilt
T: 0302040753
E: info@pijnkliniekdebilt.nl
www. pijnkliniekdebilt.nl

Wanneer u open bent over uw
ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te
realiseren.
-

Het samen met een klachten-

Klachtenregeling

functionaris werken aan het
oplossen van uw klacht, zorgt er
niet voor dat uw recht tot het
indienen van een geschil vervalt.
- Mocht u een geschil indienen,
dan dient u rekening te houden
met een termijn van 6 maanden
waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak
komt. U wordt in dat geval
verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw
medisch dossier.
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