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Actief familiebeleid

Familieleden en naastbetrokkenen van patiënten 
worden actief geïnformeerd over de visie van de 
organisatie op herstel en de rol van de familie daarin.

o.a.
 Brochure
 Persoonlijk contact door coördinator 



‘Beter worden doe je thuis’

Op grond van de visie van GGZ NHN ‘Beter worden 
doe je thuis’, behandelen en begeleiden wij mensen 
met ernstig psychische problemen, zoveel mogelijk in 
de eigen woonomgeving. Dit betekent dat er ook een 
groot beroep gedaan wordt op de directe omgeving 
van de cliënt, familie en hulpverlening.



Familiebegeleiding

 Hulpverleners betrekken familie actief bij de 
behandeling. 

 Familie krijgt op verzoek individuele gesprekken 
met de hulpverleners, waarin zij hun verhaal 
kunnen doen en wij hen tips kunnen geven hoe ze 
het beste met de situatie om kunnen gaan. 

 Hierdoor hebben naasten het gevoel dat ze 
gehoord worden en dat ze niet de strijd hoeven 
aan te gaan. Of dat ze worden afgescheept met 
termen als privacy. Wij leggen cliënten uit dat wij 
ook hun familie begeleiden. Door met elkaar 
samen te werken, bereik je meer.”



4 sterren voor familiebeleid

De LPGGz Ster is hét keurmerk voor kwaliteit in de ggz vanuit cliënten- en 
familieperspectief. Het LPGGz geeft Sterren aan zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars en andere instellingen mits zij voldoen aan de 
kwaliteitscriteria van cliënten en familie.

Positieve waardering en transparant
Door open en transparant te zijn over wie de LPGGz Sterren verdienen en 
wie niet, geven we een duidelijke boodschap af. Als je het goed doet verdien 
je het om op te vallen, je mag gezien worden. We geven cliënten en familie 
een overzicht van de ggz-instellingen die het volgens cliënten en familie 
goed doen. Dat biedt duidelijke keuze-informatie over waar je moet zijn voor 
goede zorg vanuit cliënten en familieperspectief.



Belangrijke schakel

Familie is een belangrijke schakel in de behandeling 
van mensen met langdurende psychiatrische 
problemen wat is gebleken uit onderzoek. 



Bevindingen uit onderzoek

 Familie hoort erbij, familie wil zelf ook hulp, familie kan 
herstelprocessen bevorderen (Fox 2008).

 Patiënten uit gezinnen met gezinsinterventie brachten 
gemiddeld tien maanden minder door in psychiatrische 
instellingen (Lenior, 2001).

 Waar familieleden betrokken zijn bij de behandeling, lijkt de 
patiënttevredenheid hoog. Ook de relatie tussen patiënt en 
familieleden verbetert erdoor (Bijma, 2007).

 Nog altijd is het vooral de familie die de patiënt van hulp 
voorziet: 70% helpt de patiënt bij de dagelijkse 
levensverrichtingen, 44% bij de begeleiding naar ambulante 
zorg, 33% van de familieleden controleert de medicatietrouw en 
37% biedt steun bij of beslist over de behandeling (Lenior, 
2001).



Meer bevindingen 

 De houding van naasten heeft een rechtstreekse invloed op het 
ziektebeloop van de patiënt. Training van naasten kan 
aantoonbaar nieuwe psychoses voorkomen. Een goede 
samenwerking is dus niet alleen prettig voor alle betrokkenen, 
maar draagt bij aan een betere prognose en herstel (Falloon, 
1985).

 Ervaringen met CED zijn er volop. Cliëntervaringsdeskundigen 
bewijzen meer en meer dat hun aanwezigheid in een 
behandelteam een toegevoegde waarde heeft; 
“Ervaringsdeskundigen zijn degenen die in teambesprekingen 
consequent de gangbare opvattingen en behandelmethoden 
uitdagen”. (Plooy 2007). Daarnaast hebben CED een 
belangrijke rol bij onder andere het herstelproces van de cliënt. 
Binnen GGZ NHN zijn er ervaringen met CED (onder andere 
binnen het vijfde wijkteam, een FACT team, hetzelfde team 
waar de FED werkzaam is). 

 Familieleden hebben vaak meer invloed op de patiënt dan hun 
behandelaars en kunnen daardoor vaak dwangtoepassing 
helpen voorkomen (Rademakers & Theunissen, 2004)



Het familieplatform  

 In de wet Medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen wordt de medezeggenschap voor 
cliënten geregeld. Voor familieleden van cliënten is 
de medezeggenschap nog niet geregeld in een 
wet en vindt doorgaans in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen familieleden 
en de zorginstelling de samenwerking plaats. 

 Voor 2015 waren er binnen de GGZ-NHN een 
familieplatform en 5 cliëntenraden op divisieniveau 
actief. 



CFM raad

 Behartigt de belangen van cliënten en hun familie.
 Bieden de mogelijkheid tot medezeggenschap

over het beleid van GGZ NHN.
 Bieden een luisterend oor en verwoorden de 

mening van cliënten en hun familie.
 Gebruiken de ervaring van cliënten en hun familie 

om de kwaliteit van zorg bij GGZ NHN te 
verbeteren.



Medezeggenschap

Lees meer en blijf op de hoogte via
www.ggz-nhn.nl/cfmraad



Wat doet de CFM-raad

 De CFM-raad bezoekt regelmatig locaties van 
GGZ NHN en heeft een inloopspreekuur. 

 Heeft diverse werkgroepen over bijvoorbeeld
 voeding, gastvrijheid en e-health. 
 De CFM-raad denkt mee in en over diverse GGZ-

projecten.
 Afvaardiging van alle cliëntdoelgroepen
 Familieleden vormen het bestuur en leggen zij 

contact met de raad van bestuur van GGZ NHN.



Familie aanbod 

 Individuele ondersteuning
 Informatiebijeenkomsten
 Familieavonden of familiebijeenkomsten
 Internetondersteuning
 Familie motiverende interventiegroepen
 ‘Omgaan met’ cursussen
 Groepen voor kinderen van ouders met 

psychische problematiek. (KOPP)



Eigen kracht conferenties bij BOPZ



Cursusaanbod

 Omgang mensen met langdurende psychiatrische 
klachten 

 Familielotgenotengroep 
 Familietraining Motiverende Interventie (FMI) 
 Gezinsgerichte therapie (Family focused

treatment) bij bipolaire stoornis 
 Omgaan met mensen met een borderlinestoornis, 

een depressie, een psychose, etc.
 Ondersteuning van het systeem rondom de 

patiënt, 65 plus



Mantelzorgondersteuning door en aan 
professionals

Brochure
Ondersteuning van het systeem rondom de 

patiënt, 65 plus
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