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ONTEVREDEN? LAAT HET ONS WETEN.
Als zorgverzekeraar voeren wij de Zorgverzekeringswet uit. Wij moeten ons daarom houden aan de regels die bij deze
wet horen. Bij DSW Zorgverzekeraar werken wij iedere dag hard om u van dienst te zijn. Het kan natuurlijk voorkomen
dat er iets misgaat, of dat u het niet eens bent met een beslissing die wij hebben genomen. Ook kan het voorkomen
dat u niet tevreden bent over de manier waarop wij u hebben behandeld. Wij vinden het belangrijk dat u ons dit laat
weten. Soms kunnen we samen alsnog tot een oplossing komen. Daarnaast kan uw klacht ervoor zorgen dat wij onze
service en klantgerichtheid verder kunnen verbeteren.

EEN KLACHT, EN DAN?
In deze brochure leggen wij u uit hoe u een klacht kunt indienen, hoe wij deze klacht behandelen en wat u kunt doen
als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht.
Voor een snelle en correcte behandeling van uw klacht is het belangrijk dat u:
•

op alle correspondentie uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, polisnummer en (eventueel) uw
e-mailadres vermeldt. Ook de datum van zowel de klacht als de gebeurtenis waarop uw klacht betrekking heeft,
willen wij graag weten;

•

kopieën meestuurt van alle stukken die voor de afhandeling van uw klacht van belang kunnen zijn (stuur geen
originelen; u hebt ze wellicht nog nodig).

Ook een ander kan namens u een klacht indienen. In dat geval moet u daartoe een schriftelijke verklaring (machtiging)
meesturen. U moet deze machtiging zelf ondertekenen.

MET WELK SOORT KLACHTEN KUNT U BIJ ONS TERECHT?
Er zijn verschillende soorten klachten. Over de volgende soorten klachten vindt u meer informatie in deze brochure:
1. klacht of heroverweging over de uitvoering van uw zorgverzekering (basisverzekering);
2. klacht over de uitvoering van uw aanvullende verzekering;
3. klacht over de manier waarop u door ons bent bejegend;
4. klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens;
5. klacht over een zorgverlener of instelling.
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1. KLACHT OF VERZOEK OM HEROVERWEGING OVER DE UITVOERING VAN UW
ZORGVERZEKERING (BASISVERZEKERING)
De Zorgverzekeringswet vermeldt welke kosten wij onder de zorgverzekering moeten vergoeden. Wij nemen de
voorwaarden van deze vergoedingen op in onze polisvoorwaarden. Als u het niet eens bent met hoe wij de wet en
de polisvoorwaarden bij een (vergoedings)beslissing hebben toegepast, kunt u ons verzoeken om de beslissing te
heroverwegen.
VERZOEK OM HEROVERWEGING - BEHANDELING DOOR ONS

Een verzoek om heroverweging kunt u per brief of via het klachtenformulier op onze website aan ons voorleggen. In
uw verzoek om heroverweging kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met onze beslissing en kunt u eventuele
nadere informatie toevoegen. Voor een snelle afhandeling adviseren wij u om het verzoek om heroverweging ter
attentie te sturen van de Raad van Bestuur onder vermelding van: ‘Verzoek om heroverweging’. Zodra wij uw verzoek
om heroverweging ontvangen, sturen wij u per ommegaande een ontvangstbevestiging. Vervolgens nemen wij uw
verzoek in behandeling waarbij wij uw verzoek ter (her)beoordeling voorleggen aan onze juristen en/of medisch
adviseurs. De voorzitter van de Raad van Bestuur neemt de uiteindelijke beslissing. Wij streven ernaar om uiterlijk
binnen 30 dagen te beslissen op uw verzoek om heroverweging. Omdat verzoeken om heroverweging ingewikkeld
kunnen zijn en soms afhankelijk zijn van het aanleveren van aanvullende informatie door een zorgverlener, kan het
voorkomen dat wij deze termijn verlengen. Als wij de termijn verlengen, laten wij u dat tijdig weten.
Als u zich niet kunt vinden in onze beslissing op uw verzoek om heroverweging, kunt u terecht bij de Stichting Klachten
en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), of kunt u uw geschil voorleggen aan de rechtbank.
OPTIES NA ONZE BESLISSING OP EEN VERZOEK OM HEROVERWEGING - SKGZ

De SKGZ is een onafhankelijke stichting die klachten van consumenten over zorgverzekeringen behandelt. Na
ontvangst van uw klacht onderzoekt de SKGZ via de Ombudsman Zorgverzekeringen of bemiddeling mogelijk is. Heeft
de bemiddeling voor u niet tot het gewenste resultaat geleid of wilt u niet dat de Ombudsman Zorgverzekeringen
bemiddelt, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. Deze Geschillencommissie
behandelt uw klacht dan als geschil en vraagt zowel van u als van ons om een nadere toelichting. Daarna komt de
Geschillencommissie tot een bindend advies. Dit bindend advies van de Geschillencommissie is voor ons allebei
bindend. Er zijn kosten verbonden aan het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie. Let erop dat u tot
uiterlijk 1 jaar na onze beslissing terecht kunt bij de SKGZ.
OPTIES NA ONZE BESLISSING OP EEN VERZOEK OM HEROVERWEGING - PROCEDURE BIJ DE RECHTER

U kunt er ook voor kiezen om uw geschil voor te leggen aan de rechtbank. Daarmee start een u gerechtelijke procedure.
Er zijn kosten verbonden aan het starten van een procedure bij de rechtbank.
BELANGRIJK

In de periode dat u een beslissing van ons voorlegt aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen of de rechtbank,
blijft onze oorspronkelijke beslissing gehandhaafd. Er kan pas verandering in deze beslissing komen als de
Geschillencommissie of de rechter hierover anders beslist.
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2. KLACHT OVER DE UITVOERING VAN UW AANVULLENDE VERZEKERING
In de vergoedingenoverzichten van de aanvullende verzekeringen en bijbehorende algemene voorwaarden staan
de kosten omschreven die wij onder de aanvullende verzekeringen vergoeden. Wij nemen de voorwaarden van deze
vergoedingen op in onze polisvoorwaarden. Als u het niet eens bent met hoe wij een vergoeding uit de aanvullende
verzekering bij u hebben toegepast, kunt u daarover een klacht indienen.
KLACHT - BEHANDELING DOOR ONS

Als klacht kunt u per brief of via het klachtenformulier op onze website aan ons voorleggen. In uw klacht kunt u
aangeven waarom u het niet eens bent met onze beslissing en kunt u eventuele nadere informatie toevoegen. Voor
een snelle afhandeling adviseren wij u om de klacht ter attentie te sturen van de Raad van Bestuur onder vermelding
van: ‘Klacht over de aanvullende verzekering’. Zodra wij uw klacht ontvangen, sturen wij u per ommegaande een
ontvangstbevestiging. Vervolgens nemen wij uw klacht in behandeling. Wij streven ernaar om uiterlijk binnen 30
dagen te beslissen op uw klacht.
Als u zich niet kunt vinden in onze reactie op uw klacht, kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen
Zorgverzekeringen (SKGZ), of kunt u uw geschil voorleggen aan de rechtbank.
OPTIES NA DE BEHANDELING VAN UW KLACHT - SKGZ

De SKGZ is een onafhankelijke stichting die klachten van consumenten over zorgverzekeringen behandelt. Na
ontvangst van uw klacht onderzoekt de SKGZ via de Ombudsman Zorgverzekeringen of bemiddeling mogelijk is. Heeft
de bemiddeling voor u niet tot het gewenste resultaat geleid of wilt u niet dat de Ombudsman Zorgverzekeringen
bemiddelt, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. Deze Geschillencommissie
behandelt uw klacht dan als geschil en vraagt zowel van u als van ons om een nadere toelichting. Daarna komt de
Geschillencommissie tot een bindend advies. Dit bindend advies van de Geschillencommissie is voor ons allebei
bindend. Er zijn kosten verbonden aan het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie. Let erop dat u tot
uiterlijk 1 jaar na onze beslissing terecht kunt bij de SKGZ.
OPTIES NA DE BEHANDELING VAN UW KLACHT - PROCEDURE BIJ DE RECHTER

U kunt er ook voor kiezen om uw geschil voor te leggen aan de rechtbank. Daarmee start een u gerechtelijke procedure.
Er zijn kosten verbonden aan het starten van een procedure bij de rechtbank.
BELANGRIJK

In de periode dat u een beslissing van ons voorlegt aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen of de rechtbank,
blijft onze oorspronkelijke beslissing gehandhaafd. Er kan pas verandering in deze beslissing komen als de
Geschillencommissie of de rechter hierover anders beslist.
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3. KLACHT OVER DE MANIER WAAROP U DOOR ONS BENT BEJEGEND
Wij spannen ons in om u zo correct mogelijk te woord te staan. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over
onze communicatie. U kunt hierover een klacht bij ons indienen.
DE BEHANDELING VAN UW KLACHT

Als u een klacht wilt indienen is het belangrijk dit schriftelijk te doen, om misverstanden te voorkomen. U kunt dit
doen per post of u kunt hiervoor gebruik maken van het digitale klachtenformulier op onze website. Wij verzoeken u
om nauwkeurig aan te geven wat er is gebeurd, voor zover mogelijk met vermelding van een naam of namen, tijdstip
en plaats van de gebeurtenis. Na ontvangst van uw klacht, sturen wij u per omgaande een ontvangstbevestiging. Wij
streven ernaar u binnen 30 dagen inhoudelijk te informeren over uw klacht. Als u niet tevreden bent over de manier
waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
(SKGZ).
OPTIES NA DE BEHANDELING VAN UW KLACHT - SKGZ

De SKGZ is een onafhankelijke stichting die klachten van consumenten over zorgverzekeringen behandelt. Na
ontvangst van uw klacht onderzoekt de SKGZ via de Ombudsman Zorgverzekeringen of bemiddeling mogelijk is. Heeft
de bemiddeling voor u niet tot het gewenste resultaat geleid of wilt u niet dat de Ombudsman Zorgverzekeringen
bemiddelt, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. Deze Geschillencommissie
behandelt uw klacht als geschil en vraagt zowel van u als van ons om een nadere toelichting. Daarna komt de
Geschillencommissie tot een bindend advies. Dit bindend advies van de Geschillencommissie is voor ons allebei
bindend. Er zijn kosten verbonden aan het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie. Let erop dat u tot
uiterlijk 1 jaar na de afhandeling van uw klacht terecht kunt bij de SKGZ.
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4. KLACHT OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij stellen dan ook alles in het werk om uw privacy zo goed mogelijk te
beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te houden. Mocht u toch een klacht hebben over de
manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt ons dit laten weten.
DE BEHANDELING VAN UW KLACHT

Uw klacht kunt u aan ons voorleggen per brief of via een klachtenformulier dat u kunt downloaden via onze website.
De klacht kunt u daarbij richten aan de Functionaris Gegevensbescherming. U ontvangt per omgaande een
ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar u binnen 30 dagen inhoudelijk te informeren. Omdat klachten over
persoonsgegevens ingewikkeld kunnen zijn, kan het voorkomen dat wij deze termijn verlengen. Als wij de termijn
verlengen, laten wij u dat tijdig weten. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld,
kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), melding doen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens of u kunt uw geschil voorleggen aan de rechtbank.
OPTIES NA DE BEHANDELING VAN UW KLACHT - SKGZ

De SKGZ is een onafhankelijke stichting die klachten van consumenten over zorgverzekeringen behandelt. Na
ontvangst van uw klacht onderzoekt de SKGZ via de Ombudsman Zorgverzekeringen of bemiddeling mogelijk is. Heeft
de bemiddeling voor u niet tot het gewenste resultaat geleid of wilt u niet dat de Ombudsman Zorgverzekeringen
bemiddelt, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. Deze Geschillencommissie
behandelt uw klacht als geschil en vraagt zowel van u als van ons om een nadere toelichting. Daarna komt de
Geschillencommissie tot een bindend advies. Dit bindend advies van de Geschillencommissie is voor ons allebei
bindend. Er zijn kosten verbonden aan het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie. Let erop dat u tot
uiterlijk 1 jaar na de afhandeling van uw klacht terecht kunt bij de SKGZ.
OPTIES NA DE BEHANDELING VAN UW KLACHT - AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

U kunt er voor kiezen om direct een melding in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of als wij uw klacht niet
naar uw tevredenheid hebben afgehandeld. Aan deze melding zijn geen kosten verbonden.
OPTIES NA DE BEHANDELING VAN UW KLACHT - PROCEDURE BIJ DE RECHTER

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om na afhandeling van uw klacht door ons, uw klacht voor te leggen aan de rechter.
Hieraan zijn kosten verbonden.
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5. KLACHTEN OVER EEN ZORGVERLENER OF INSTELLING
Een klacht over een zorgverlener of instelling, ook dat kan jammer genoeg voorkomen. Wij begrijpen dat het moeilijk
kan zijn, maar toch adviseren wij u uw klacht allereerst met de zorgverlener zelf te bespreken. Mogelijk kunt u samen
tot een oplossing van het probleem komen.
KLACHTENFUNCTIONARIS

Als een gesprek niet tot een oplossing leidt of een gesprek in het geheel niet (meer) mogelijk is, kunt u zich wenden tot
een klachtenfunctionaris. Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is elke zorgaanbieder verplicht
om u door te verwijzen naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris als u daar om vraagt. U kunt hiervoor ook zelf
contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg of de verschillende geschilleninstanties (zie ook hieronder). De
klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan
proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u
de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
GESCHILLENINSTANTIES

Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij een geschilleninstantie. Ook hiervoor
geldt dat iedere zorgverlener verplicht is om zich te hebben aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.
Hierover kunt u meestal ook informatie vinden op de website van uw zorgverlener. Adressen van geschilleninstanties
vindt u op de laatste pagina van deze klachtenbrochure.
ROL VAN DSW

U bent niet verplicht om een geschil met, of klacht over, uw zorgverlener aan ons te melden. Toch stellen wij het op
prijs als u het ons laat weten als er sprake is van een klacht of een geschil. In de meeste gevallen heeft de zorgverlener
namelijk met ons een contract afgesloten. Dat contract is bedoeld om de belangen van onze verzekerden - dus ook
die van u - zo goed mogelijk te behartigen. Als wij weten dat een zorgverlener hierin tekort schiet, kunnen wij dat
meenemen in onze besprekingen met de zorgverlener.
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ADRESSEN
VOOR KLACHTEN OVER DSW
DSW ZORGVERZEKERAAR

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Postbus 173

Postbus 93374

3100 AD Schiedam

2509 AJ Den Haag

010 - 2 466 466
via het klachtenformulier op www.dsw.nl

088 - 1805 250
via het formulier op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN
ZORGVERZEKERINGEN

Postbus 291
3700 AG Zeist
088 - 900 69 00
info@skgz.nl
www.skgz.nl

VOOR KLACHTEN OVER UW ZORGVERLENER
STICHTING KLACHTEN & GESCHILLEN EERSTELIJNSZORG

GESCHILLENCOMMISSIE ZORG

Postbus 8018

Postbus 90600

5601 KA Eindhoven

2509 LP Den Haag

088 - 022 91 00

070 - 310 53 10

info@skge.nl

via een contactformulier op de website

www.skge.nl

www.degeschillencommissiezorg.nl

GESCHILLENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE

Voor informatie, advies en ondersteuning bij het

Postbus 248

indienen van een klacht voor alle beroepsgroepen kunt

3800 AE Amersfoort

u zich wenden tot:

033 - 467 29 00

LANDELIJK MELDPUNT ZORG

geschillencommissie@kngf.nl

Postbus 2115

www.kngf.nl

3500 GC Utrecht
088 - 120 50 20
via een contactformulier op de website
www.landelijkmeldpuntzorg.nl
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VRAGEN?

Heeft u nog vragen? Ga naar www.dsw.nl of neem contact op met een
van onze medewerkers van de afdeling Klantenservice via telefoon
nummer 010 - 2 466 466. Zij staan u graag te woord.

DSW_Zorg
@DSW_Zorg
DSW Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar

•

Postbus 173

•

3100 AD Schiedam

