
Uw feedback is welkom, of het nu in de vorm van een 
klacht, compliment of commentaar is, omdat het ons helpt 
onze dienstverlening te verbeteren. 

Als u contact met ons wilt opnemen over uw ervaringen 
met onze dienstverlening, hebt u het recht om daarbij 
vertegenwoordigd of geholpen te worden door een door u 
gekozen persoon.

U kunt uw klacht, compliment of commentaar rechtstreeks 
indienen door:

• het bijgesloten formulier in te vullen en op te sturen naar 
Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

of via:

• Email alz@alzheimers.org.au
• Telefoon 03 9815 7800
• Fax 03 9815 7801
• Persoonlijk bij ieder personeelslid van  

 Alzheimer’s Australia Vic

Als u een klacht heeft is het altijd een goed idee om uw 
zorgen zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken 
zodat we snel kunnen reageren en onderzoeken. Alle 
klachten worden snel, eerlijk en vertrouwelijk behandeld.

Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen 
met de

Health Services Commissioner (Commissaris 
Gezondheidszorg)
Telefoon 1800 136 066  
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate (Openbare 
Belangenbehartiging)
Telefoon 1300 309 337  
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

Nationale Dementie Hulplijn 
1800 100 500
via Tolk- en Vertaaldienst 
131 450

Alzheimer’s Australia Vic is gecommitteerd om de best 
mogelijke dienstverlening te verstrekken.

Uw klachten, complimenten en commentaar zijn 
belangrijk voor ons en uw reacties over onze organisatie 
en dienstverlening zijn welkom bij ons. Hiermee kunnen 
wij onze dienstverlening verbeteren. 

ALS U EEN  
KLACHT,  
COMPLIMENT, OF 
COMMENTAAR HEEFT

KLACHTEN, 
COMPLIMENTEN, EN  
COMMENTAAR FORMULIER

klacht compliment commentaar

Aanhef                Voornaam

Achternaam

Adres

Plaats                                                          Postcode

Telefoon                               Mobiel

Email

Belangenbehartiging/Steunpersoon informatie

Wilt u een belangenbehartiger/steunpersoon gebruiken met 
betrekking tot deze kwestie (omcirkel)   JA        NEE

Belangenbehartiger/steunpersoon naam en 
contactgegevens

Ik wil anoniem blijven

Uw feedback

Welk resultaat hoopt u te bereiken met deze feedback?

Bedankt dat u de tijd heeft genomen  
om dit formulier in te vullen.

U krijgt binnen één werkdag na ontvangst van uw klacht 
een ontvangstbericht en een formeel antwoord  

binnen zeven (7) werkdagen. 

Ik ben een

 Persoon met dementie

 Mantelzorger

 Familielid

 Gezondheidszorger

 Student

 Belangenbehartiger

 Overig gaarne omschrijven

Deze feedback heeft betrekking op

 Nationale Dementie Hulplijn

 Counseling

 Voorlichtingsbijeenkomst/cursus

 Bibliotheek

 Alzheimer’s Australia Vic evenement

 Personeel

 Communicatie

 Overig gaarne omschrijven

DUTCH/ENGLISH
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We welcome your feedback, whether it is in the form of 
a complaint, a compliment or a comment because it will 
help us to improve our services. 

If you wish to contact us about your experience of our 
service, you have a right to have a person of your choice 
to assist you in this regard or to act on your behalf.  

You can send your complaint, compliment, or comment 
directly by: 
      
• completing the attached form and posting to 
 Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

or by:

• Email alz@alzheimers.org.au
• Phone 03 9815 7800
• Fax 03 9815 7801
• In person to any Alzheimer’s Australia Vic 
  staff member 

If you have a complaint it is always a good idea to raise 
your concern with us as soon as possible so that we can 
investigate and respond quickly. All complaints will be 
dealt with promptly, fairly and confidentially.

As an alternative you may also contact the 

Health Services Commissioner 
Phone 1800 136 066
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate
Phone 1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline
1800 100 500
via Translating and Interpreting Service 
131 450

Alzheimer’s Australia Vic is committed to providing the 
best service possible.

Your complaints, compliments & comments are 
important to us and we welcome your response 
regarding our organisation and the services we provide, 
this will be used to improve our services.

HOW TO MAKE A 
COMPLAINT, 
COMPLIMENT, 
COMMENT

COMPLAINTS, 
COMPLIMENTS, 
AND COMMENTS FORM

complaint compliment comment

Title                First name

Surname

Address

Suburb                                                          Postcode

Phone                               Mobile

Email

Advocacy/Support person information
Do you wish to use an advocate/support person in relation to 
this matter (circle)    YES    NO

Advocate/support person name and contact details

I wish to remain anonymous

Your feedback

What is your preferred outcome from this feedback?

Thank you for taking the time to complete this form

You will receive an acknowledgment before the close 
of the next business day from receipt of your complaint 
and a formal response within seven (7) working days.

I am a
 Person with dementia

 Family carer

 Family member

 Health worker/professional

 Student

 Advocate

 Other please specify

This feedback relates to
 National Dementia Helpline

 Counselling

 Education workshop/course

 Library

 Alzheimer’s Australia Vic event

 Staff

 Communication

 Other please specify
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