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OSTEOPATHIE, EEN GEZOND PERSPECTIEF

Klachtenregeling
osteopathie

Uw osteopaat hoort het uiteraard graag als u tevreden bent.
Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling te wensen
over laat. Dan is het zowel voor uzelf als voor uw osteopaat prettig
om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen.
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Bijvoorbeeld:
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Indienen van een klacht
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U voelt zich niet serieus genomen.
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U bent niet vriendelijk benaderd.

gesprek, dan kunt u uw klacht

•

De afspraken worden niet

(schriftelijk) kenbaar maken bij de

•

nagekomen.

osteopaat. Na ontvangst van de klacht

•

U moet te lang wachten.

zal de osteopaat zo spoedig mogelijk de

•

U bent ontevreden over de

klachtenfunctionaris inschakelen.
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De klachtenfunctionaris
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En dan verder?
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Uw osteopaat moet uw klacht zorgvuldig

www.degeschillencommissie.nl

onderzoeken. De behandeling van de
klacht is gericht op het bereiken van
een oplossing. De osteopaat moet u op
de hoogte houden van de voortgang
van de behandeling van uw klacht. De
klachtenfunctionaris geeft geen oordeel
over de klacht maar zal zich inzetten

Vragen of een klacht?
Neem contact op met
het NRO secretariaat
(030-3040015).

CONTACT NVO

DEZE FOLDER WORDT

Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
Tel.: 030 - 30 40 063
nvo@osteopathie.nl

U AANGEBODEN DOOR:

Wilt u een osteopaat
vinden bij u in de buurt?

WWW.OSTEOPATHIE.NL

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie NVO
De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie behartigt sinds 1986 de
belangen van de osteopathie in Nederland. De organisatie maakt zich
onder andere sterk voor wetenschappelijke onderbouwing van de
behandelmethode.

