
Diensten voor patiënten/cliënten 

Is u dit weleens overkomen?
•	 Tijdens	een	behandeling	in	het	

ziekenhuis	is	iets	misgegaan	waar	
u	(blijvend)	pijn	en	ongemak	van	
ondervindt.

•	 Weigert	uw	zorgverlener	u	inzage	te	
geven	in	uw	dossier,	terwijl	u	daar	recht	
op	heeft?

•	 Gaat	uw	gemeente	niet	of	onvoldoende	
in	op	uw	ondersteuningsvraag	in	uw	
thuissituatie?

•	 Vergoedt	uw	zorgverzekeraar	de	
voorgestelde	behandeling	of	het	
voorgeschreven	medicijn	niet?

Dan	is	JAZORG	dé	gewenste	
deskundige	adviseur	en	uw	individuele	
belangenbehartiger.

Contact

Wilt	u	meer	weten	wat	JAZORG	voor	u	
kan	betekenen?	Neem	gerust	contact	op	
met	Bart	Dirkx	en	vraag	een	vrijblijvend	
gesprek	aan.

Kijk	voor	meer	informatie	op	
www.jazorg.nl.	

JAZORG

Bart	Dirkx
Gezondheidsjurist/
belangenbehartiger
T	 :	06	–	30	42	27	66
E	 :	info@jazorg.nl
W	:	www.jazorg.nl	

Tarieven
Het eerste adviesgesprek is altijd gratis.

Daarna zal afhankelijk van uw netto-
inkomen een uurtarief berekend worden 
van minimaal € 55,- tot maximaal € 80,- 
(exclusief BTW).
Ook is het mogelijk een totaal bedrag 
per kwestie overeen te komen.

Er zijn wellicht voor u mogelijkheden 
voor (gedeeltelijke) financiering van de 
diensten van JAZORG.  JAZORG wil u 
daarover graag  informeren.
  

Ruimte voor het maken van uw 
eventuele aantekeningen      

JAZORG is het Juridisch Adviesbureau 
Zorg met de focus op de rechtspositie 
van cliënt (=zorgvrager en zorgontvanger) 
in de zorg- en welzijnssector. 

Hoewel men zich in deze sectoren over 
het algemeen enorm inspant om de zorg 
voor u zo optimaal mogelijk te regelen 
en aan u te verlenen, kunt u desondanks  
daarover ontevreden zijn. 
 
U heeft dan wellicht behoefte aan een 
goed luisterend oor en een persoonlijke 
benadering, gekoppeld aan een 
deskundig advies en bijstand om uw 
onvrede effectief behandeld te krijgen. 
U  wilt immers een voor u aanvaardbare 
oplossing van uw klacht bereiken?! 
Dan is JAZORG een uitstekende optie 
om  uw doel te bereiken.

Niet serieus genomen

Minder uren hulp thuis

Recht op 
vertegenwoordiging
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Wanneer JAZORG?
Stelt u zich eens voor dat er tijdens uw 
behandeling in het ziekenhuis iets mis 
gaat waar u (blijvend) pijn en ongemak 
van ondervindt, of uw zorgverlener 
weigert u inzage te geven in uw dossier 
terwijl u daar toch recht op meent te 
hebben.

Stel dat uw gemeente niet of 
onvoldoende ingaat op uw vraag om 
ondersteuning in uw thuissituatie 
(bijvoorbeeld over uren huishoudelijke 
hulp of verzorging) of  op de vraag over 
de rolstoel waar u van afhankelijk bent. 

Of stel dat een voorgestelde 
behandeling of voorgeschreven medicijn 
niet door uw zorgverzekeraar wordt 
vergoed. 

U wilt het daarbij niet laten zitten?!
In dat soort gevallen kan JAZORG 
voor u een meer dan gewenste 
deskundige adviseur en individuele 
belangenbehartiger zijn. 

Diensten JAZORG
Alle diensten van JAZORG zijn erop 
gericht om uw rechtspositie te bewaken 
en uw onvrede te helpen wegnemen. 

Daarbij kan gedacht worden aan:
•	 meegaan op gesprek met de 

zorgverlener;
•	 bemiddeling;
•	 opstellen van een klachtbrief, 

klaagschrift of bezwaarschrift
•	 advies en bijstand bij een 

klachtenprocedure (b.v.  hoorzitting 
klachtencommissie ziekenhuis), een 
tuchtrechtelijke procedure (b.v.  zitting 
regionaal medisch tuchtcollege) of een 
bezwaar- en beroepsprocedure (b.v. bij 
gemeente, CIZ of rechtbank);

•	 informatie en advies over 
gezondheidsrechtelijke vraagstukken

Contact
Heeft u na het lezen van de folder 
behoefte aan een gesprek of meer 
informatie over wat JAZORG voor u kan 
betekenen? Neem dan  contact op met 
JAZORG of breng een bezoek aan  de 
website.

JAZORG
Mr. L.A.A.W. (Bart) Dirkx
Gezondheidsjurist 
Telefoon:  06 30422766
E-mailadres: jazorg@home.nl
Website: www.jazorg.nl

Uw privacy

Informatie en toestemming

Inzage  
medisch dossier

Medische fout

Onjuiste rekening

Behandeling  
niet vergoed

Klachtrecht

Problemen met uw PGB

Wilsverklaring 

Werkwijze

De	dienstverlening	van	JAZORG	is	
onderscheidend,	omdat	u	de	regie	over	
de	behandeling	van	uw	zaak	in	eigen	
hand	heeft.	Onze	rol	varieert	van	een	
adviserende	tot	een	begeleidende.	Als	u	
dat	wenst,	treden	wij	echter	ook	op	als	uw	
gemachtigde.	

Deze	vorm	van	individuele	
belangenbehartiging	is	een	beproefd	
concept	vanuit	de	patiëntenbeweging	met	
het	principe	van	empowerment	van	de	
cliënt.	

Het	zelfbeschikkingsrecht	van	de	cliënt	is	
uitgangspunt!

Diensten JAZORG

Uw	rechtspositie	bewaken	en	uw	onvrede	
wegnemen.	Dat	is	waar	JAZORG	voor	
gaat.

Wat	JAZORG	onder	andere	voor	u	kan	
betekenen:
•	 meegaan	op	gesprek	met	de	

zorgverlener;
•	 bemiddeling;
•	 opstellen	van	een	klachtbrief	of	een	

bezwaarschrift;
•	 advies	en	bijstand	bij	een	klachten-,	

beroeps-	of	tuchtrechtelijke	procedure;
•	 meegaan	naar	een	hoorzitting;
•	 informatie	en	advies	over	

gezondheidsrechtelijke	vraagstukken.

Cliënten	deskundig	ondersteunen	bij	hun	
zeggenschap	op	zorggebied.	

Waarom JAZORG?

JAZORG	is	hét	Juridisch	Adviesbureau	
Zorg	met	de	focus	op	de	rechtspositie	van	
cliënten	in	de	zorg-	en	welzijnssector.	

In	de	zorgsector	spannen	zorgverleners	
zich	enorm	in	om	de	zorg	voor	u	zo	
optimaal	mogelijk	te	regelen.	Desondanks	
kan	het	voorkomen	dat	u	ontevreden	bent	
of	met	een	klacht	geen	raad	weet.	

Bij	JAZORG	treft	u	een	luisterend	oor	
en	een	persoonlijke	benadering.	In	
combinatie	met	een	deskundig	advies	
zorgt	JAZORG	ervoor	dat	er	een	
aanvaardbare	oplossing	voor	uw	klacht	
komt.

Een	cliënt	in	de	zorg-	en	welzijnssector	
komt	maximale	zorg	en	aandacht	toe.


