
Wist je dat...? Wat na de klacht?
... je ook terecht kan bij het 
Overlegplatform Geestelijke 
Gezondheidszorg Vlaams-Brabant voor 
een externe bemiddelaar. 
Deze persoon kan je ondersteunen bij 
het formuleren van je klacht. Hij/zij is 
op geen enkele manier verbonden aan 
ons centrum en volledig onafhankelijk. 
De contactgegevens van het 
overlegplatform vind je op onze site 
www.ahasverus.be onder tabblad 
‘praktisch’, bij ‘klachten’. 

... er in Vlaanderen een uitgebreide 
wetgeving bestaat over 
patiëntenrechten en de positie van 
de minderjarigen in de hulpverlening. 
Deze wet regelt onder andere het 
inzagerecht in je eigen dossier, de 
manier waarop er met jouw dossier 
wordt omgegaan,... 

... je ook anoniem bemerkingen 
of voorstellen tot verbetering 
kan neerschrijven (via onze 
verbeterfolder).

Maximum 3 weken na het indienen 
van de klacht krijg je schriftelijk 
bericht of je klacht wel of niet 
ontvankelijk is. 

Klacht ontvankelijk? 
Dan stelt het CGG een bemiddelaar 
aan. Deze bemiddelaar bespreekt 
de klacht met alle betrokkenen en 
formuleert een advies. 
Maximum 7 weken na het indienen 
van de klacht ontvang je van de 
directie van CGG Ahasverus een 
brief waarin te lezen staat welk 
gevolg zal gegeven worden aan de 
klacht. 

Klacht niet ontvankelijk? 
Soms wordt een klacht niet verder 
opvolgd, bijvoorbeeld anonieme 
klachten of klachten zonder 
nieuwe feiten. Ook klachten 
die reeds voor de rechtbank 
besproken worden, weerhouden 
we niet. 

Heb je een klacht? 

Ben je ontevreden over 
onze werking, 

op welk vlak dan ook? 

We horen het graag!  



Je therapeut  
Een gesprek met je therapeut is 
meestal de beste eerste stap! Ze staan 
open voor je opmerkingen, suggesties 
en vragen. 

Hij of zij is er om jou te helpen. Als 
je ergens mee zit, is je therapeut de 
eerste persoon bij wie je terecht kan. 

Ook als de klacht over je eigen 
therapeut gaat, blijf er niet mee 
rondlopen! Op die manier hebben de 
gesprekken nog weinig zin. 

Jij bent diegene die best aanvoelt 
hoe je kan geholpen worden en wat 
je nodig hebt. Als er iets op je maag 
ligt, nodigen we je uit om dat zo snel 
mogelijk te bespreken. 

Ook met vragen of opmerkingen over 
het centrum kan je steeds terecht bij je 
therapeut. 

Iemand anders?
Vind je het te moeilijk om je eigen 
therapeut aan te spreken? 
Wil je het probleem liever met iemand 
anders bespreken? 

In dat geval kan je terecht bij de      
coördinator van de vestiging waar je in 
begeleiding bent. In een vertrouwelijk 
gesprek zal deze luisteren naar je en 
met jou bekijken hoe het verder kan:
• het is mogelijk dat na dit gesprek je 

probleem is opgelost;
• als dat niet het geval is, wordt er 

met jou bekeken wat er verder nog 
kan gebeuren en misschien wil je 
een klacht indienen.

Alle klachten serieus
We nemen alle klachten serieus! 

Klachten kunnen onze werking 
immers verbeteren. Probeer de klacht 
zo duidelijk mogelijk te formuleren. 
Gebruik het klachtenformulier. 

Klacht indienen
• betekent dat je bijzonder 

ontevreden bent over de hulp die je 
gekregen hebt

• kan niet anoniem
• kan enkel ingediend worden 

door een cliënt zelf, zijn 
wettelijk vertegenwoordiger 
of een gemandateerd 
vertrouwenspersoon

• kan pas na een gesprek met de 
vestigingscoördinator 

• kan enkel schriftelijk via het 
klachtenformulier

De vestigingscoördinator kan je een 
klachtenformulier overhandigen en 
hij/zij of een vertrouwenspersoon 
kan je helpen om de klacht neer te 
schrijven. 


