
Maak kennis 
met GGZ Friesland



Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke 

dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, 

contacten te onder houden, naar school te gaan of te werken. Dat maakt 

het leven niet gemakkelijker, maar gelukkig staat niemand er alleen voor 

in het leven en is de situatie altijd te verbeteren. Daarvoor is 

GGZ Friesland.

Wij helpen bij angsten, sombere gevoelens, het verwerken van trauma’s, 

eetstoornissen of seksuele problemen. Maar ook bij stoornissen zoals 

ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en 

schizofrenie. Mensen kunnen daarnaast bij ons terecht bij 

problemen in hun relatie, werk of studie. GGZ Friesland 

helpt ieder mens het beste uit het leven te halen.



‘Jaarlijks maken meer dan 

34.000 mensen gebruik 

van onze zorg’

‘ Maak kennis met GGZ Friesland’

Jaarlijks helpen wij meer dan 34.000 mensen met psychische problemen 

of psychiatrische stoornissen om het beste uit hun leven te halen. We 

helpen om lastige situaties te overwinnen en nieuwe mogelijkheden 

te zien. Door te luisteren en passende zorg te bieden op één van onze 

locaties en via internet. 



Wat biedt GGZ Friesland?
GGZ Friesland biedt zorg op maat. Dit betekent 
dat wij samen met onze patiënten bekijken 
welke behandeling het beste past. Zij krijgen 
gesprekken of een deel van de dag behandeling 
op een locatie in de buurt. Als iemand niet goed 
kan reizen, kan begeleiding thuis een oplossing 
bieden.

Soms is dit niet voldoende en is een tijdelijke 
opname verstandig. Het spoedteam van GGZ 
Friesland staat voor elke patiënt en zijn familie 
klaar wanneer het echt even niet meer gaat.

Onze zorg
Hoe onze zorg eruitziet, verschilt per 
situatie. Een man met een depressie 
krijgt andere hulp dan een vrouw met 
persoonlijkheidsproblematiek. Een kind wordt 
anders benaderd dan een oudere. Bij ernstige 
problemen biedt de veilige omgeving van 
een woonvorm of kliniek de beste oplossing. 
Bij lichte klachten zijn gesprekken binnen de 
polikliniek een optie.

Binnen al deze verschillende vormen van zorg 
streven wij na onze patiënten beter te maken 
of, als dat niet kan, ze te leren omgaan met de 
klachten die ze hebben. Vanuit hun eigen sterke 
kanten willen we mensen helpen het beste uit 
zichzelf te halen. 

Oorzaken
Psychische problemen zijn er in allerlei soorten 
en maten. Ze kunnen op verschillende manieren 
ontstaan. Op het werk, op school of in het gezin. 
Er is vaak sprake van aanleg. De ene persoon 
kan bijvoorbeeld beter met stress omgaan 
dan de ander. Maar ook lichamelijke klachten 
of medicijngebruik hebben invloed op hoe 
mensen zich voelen.  

‘  HET ZORGAANBOD  

IS ONZE RODE 

DRAAD’



Over de behandeling
Na een intakegesprek bespreken we in een 
adviesgesprek met onze patiënten welke 
behandeling het beste bij ze past. Hoe vaak, 
op welke wijze en waar ze worden behandeld 
komen daarbij naar voren. Pas als de patiënt 
akkoord heeft gegeven op de behandeling 
voeren we deze uit. Regelmatig bespreken 
we hoe het gaat. Alle afspraken staan in het 
behandelplan. Zo weten alle betrokkenen waar 
ze aan toe zijn.

Begin en eind
De afspraken rond de behandeling zijn 
gedetailleerd. Voordat de hulp start weten 
mensen hoe lang de behandeling naar 
verwachting gaat duren, hoe vaak ze contact 
hebben met een behandelaar en wat ze precies 
gaan doen. GGZ Friesland biedt namelijk 
hulp vanuit zorgprogramma’s. Per stoornis 
bieden wij vanuit deze programma’s de beste 
wetenschappelijk getoetste behandelingen. 
Door tussentijdse evaluaties kijken we of de hulp 
aanslaat of dat de behandeling moet worden 
aangepast. Zo heeft onze zorg een duidelijke kop 
en staart. 

Altijd in de buurt!
Als het even kan, organiseren we de zorg bij 
onze patiënten in de buurt. GGZ Friesland heeft 
locaties In alle grote plaatsen van Friesland. 
De poliklinieken, dagbehandeling, klinieken 
en woonvormen zijn dus altijd dichtbij de 
patiënt. Alleen specialistische zorg bieden we 
provinciaal aan.

Gespecialiseerde onderdelen
Verschillende onderdelen van GGZ Friesland 
bieden hulp aan specifieke doelgroepen. Zo 
helpt Kinnik de kinderen en jongeren, biedt 
Denk laagdrempelige hulp aan mensen met 
arbeidsgerelateerde klachten en studenten en 
zorgt MindUp voor een zinvolle daginvulling 
door werk, cursussen en activiteiten. De Swaai 
behandelt mensen met psychische klachten en 
een verstandelijke beperking.



Onze forensische psychiatrie is er voor mensen 
die om welke redenen of omstandigheden dan 
ook (de neiging tot) grensoverschreidend of 
strafbaar gedrag vertonen.
Via Psycholog.nl kunnen mensen met 
psychische klachten online hulp krijgen of zelf 
werken aan de psychische gezondheid. Bij de 
contactgegevens vindt u hoe u meer over deze 
organisatieonderdelen te weten kunt komen.

Beloftes en klachten
GGZ Friesland heeft beloftes opgesteld. 
Daarin staat hoe we met onze patiënten 
omgaan en waar zij ons aan mogen houden. 
Bij vragen of klachten kunnen patiënten en 
naastbetrokkenen terecht bij de 
patiënten vertrouwenspersonen en de 
Klachtencommissie van GGZ Friesland.

Dit beloven wij!

1. Bij ons bent u welkom

2. Wij bieden zorg die bij u past

3. Onze zorg is goed en veilig

4. U weet waar u aan toe bent

5. Wij nemen u serieus

Meer over onze beloftes op
www.ggzfriesland.nl/beloftes

‘ DE MENING VAN 

ONZE PATIENTEN 

VINDEN WIJ 

BELANGRIJK’



Drempels weg
Een psychiatrische stoornis is ingrijpend, 
maar voor de buitenwereld vaak onzichtbaar. 
Niemand vertelt graag dat hij psychische 
hulp nodig heeft en meer dan de helft van de 
mensen met klachten zoekt geen hulp. Wij 
willen de psychiatrie gewoner maken en 
daar mee drempels om hulp te zoeken 
weg nemen. We overleggen met huisartsen, 
geven voorlichting en spreken open in de 
media over psychiatrische problemen. Ook 
de mensen die elke vorm van hulp mijden, 
willen we bereiken. Bijvoorbeeld door samen 
te werken met andere partijen op het gebied 
van zorg en veilig heid, denk aan de politie, 
reclassering en verslavingszorg.

Professionals
GGZ Friesland is een van de grootste werk 
gevers in Friesland. Er werken zo’n twee  duizend 
medewerkers. Bijvoorbeeld psychiaters, 
psychologen, maatschappelijk werkers, 
verpleegkundigen en woon begeleiders. 
Geestelijk verzorgers onder steunen en 
begeleiden mensen bij levens vragen, ongeacht 
levensbeschouwing. Waar moge lijk begeleiden 
we ook de familie van de patiënt.

Opleiding
GGZ Friesland geeft haar medewerkers de 
ruimte om zich te ontwikkelen in hun functie. 
Daarnaast zijn wij een erkend opleidings
instituut voor psychiaters, psychologen en 
verpleegkundig specialisten. Onze weten
schappelijke afdeling zorgt ervoor dat 
behandelingen geëvalueerd en verbeterd 
worden.

Preventie
GGZ Friesland biedt niet alleen behandeling als 
psychische klachten optreden. We proberen ze 
ook te voorkomen. Met het project ‘Voorkom 
suïcide’ proberen we zelfdodingen terug te 
dringen. Daarnaast is er bijvoorbeeld een team 
dat voorkomt dat kinderen van ouders met 
psychische problemen zelf klachten krijgen.  
Ook is er een team dat de eerste tekenen van 
een psychose signaleert en voorkomt dat 
jongeren en jongvolwassenen een psychose 
krijgen.

Hoe aanmelden?
Als u een psychische klacht heeft, gaat u naar
uw huisarts, bedrijfsarts of specialist. Indien nodig
verwijzen zij u door naar GGZ Friesland. Als 
uw aanmelding binnen is, maken wij binnen 
twee dagen een afspraak met u voor een 
kennismakingsgesprek.
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GGZ Friesland heeft locaties door heel Friesland

Spoed
Heeft u met spoed psychische hulp nodig?  
Dan schakelt uw huisarts of de dokterswacht 
GGZ Friesland Spoed in. Deze dienst is 24 uur  
per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Meer weten?
GGZ Friesland
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Telefoon: 058 284 88 88
www.ggzfriesland.nl

Kinnik, kind en jeugd GGZ
www.kinnik.nl

Psycholog.nl 
Online hulp voor angst en somberheid
www.psycholog.nl

MindUp
www.mindup.nl

De Swaai
www.deswaai.nl

Denk
www.denk.nl

Volg ons ook op Twitter @GGZFriesland.

‘Wij bieden zorg dichtbij 

onze patiënten’


