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Deze brochure beschrijft de behandeling en 
begeleiding die GGZ Friesland biedt via de polikliniek, 
dagbehandeling, psychiatrische behandeling 
en begeleiding aan huis (thuisbehandeling) en 
spoedeisende hulp. Als u na het lezen nog vragen heeft, 
kunt u daarvoor uiteraard altijd bij ons terecht. 
Wij gaan er vanuit dat u met de inhoud van deze 
brochure instemt. Als er onderdelen zijn waarmee u  
niet instemt, laat het uw behandelaar weten. 
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wij bieden zorg en ondersteuning bij mensen thuis

Vormen van behandeling
Poliklinische behandeling
U komt op afspraak naar één van de 
gebouwen van GGZ Friesland. Uw klachten 
en hulpvraag zijn bepalend voor de 
behandeling die u krijgt. Meestal hebben 
patiënten voldoende aan een beperkt 
aantal gesprekken, minder dan tien, 
en soms is langere begeleiding nodig. 
Dit is afhankelijk van de ernst van de 
problemen. Als uw problemen te maken 
lijken te hebben met uw relatie of gezin, 
kunnen ook uw partner of het gezin bij de 
behandeling worden betrokken.
 
Dagbehandeling
Dagbehandeling is een behandelvorm 
waarbij u overdag behandeling krijgt. ’s 
Avonds, ‘s nachts en in het weekeinde 
verblijft u in uw eigen omgeving. De 
behandeling kan variëren van enkele 
dagdelen tot vijf dagen per week. GGZ 
Friesland heeft specifieke dagbehandeling 
voor kinderen, volwassenen en ouderen 
die behoefte hebben aan ondersteuning 
om weer greep te krijgen op hun leven. 

Dagbehandeling kan uitkomst bieden 
als een poliklinische behandeling niet 
voldoende is en een opname (nog) niet 
nodig is of voorkomen kan worden. 
Dagbehandeling na opname behoort ook 
tot de mogelijkheden. 

Psychiatrische behandeling en begeleiding 
aan huis (thuisbehandeling)
GGZ Friesland biedt zorg en ondersteuning 
bij mensen thuis die zich zonder deze hulp 
slecht kunnen handhaven in hun dagelijks 
leven. Deze zorg wordt geleverd door 
diverse thuiszorgteams. Hulpverleners 
van het zorgteam komen op afspraak 
bij u thuis om u te helpen met allerlei 
dagelijkse zaken, zoals het opruimen en 
koken, daginvulling, medicijngebruik, sociale 
contacten of geldzaken. Afhankelijk van de 
soort problemen krijgen mensen deze zorg 
kortdurend (tussen de 2 en 6 maanden), 
langdurend of zeer langdurend aangeboden.

Spoedeisende hulp
Soms loopt psychische nood ten gevolge 
van spanning, stress of een psychiatrische 
ziekte zo hoog op dat er sprake is van een 
crisis. Er kan dan direct deskundige hulp 
nodig zijn. Daarvoor kan 7 x 24 uur per week, 
dus zowel overdag, ’s avonds en ’s nachts 
als in het weekeinde, een beroep worden 
gedaan op onze spoedeisende hulp. Wanneer 
iemand geen patiënt is van GGZ Friesland, 
is een verwijzing nodig van een huisarts, de 
spoedeisende hulp van een ziekenhuis, de 
politie of een andere instantie. Patiënten die 
reeds in behandeling zijn bij GGZ Friesland, 
kunnen zelf het meldpunt Spoedeisende hulp 
bellen. 

Intake
Poliklinische zorg, daghandeling, 
thuisbehandeling
Na aanmelding voor één van bovenstaande 
vormen van behandeling, krijgt u van ons 
een uitnodiging voor een eerste gesprek, 
de zogenoemde intake. Tijdens deze intake 
willen wij met u - in één of meerdere 
gesprekken - een goed beeld krijgen van 
uw problematiek en klachten, uw eerdere 
contacten met hulpverleners en uw 
levensgeschiedenis.  
Wij willen dit zorgvuldig doen, zodat een 
passend behandeladvies kan worden 
gegeven. U heeft deze eerste gesprekken 
met een psychiater, arts, psycholoog, 
psychotherapeut of sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige. Deze behandelaar noemen 
we een intaker.

Wij stellen het op prijs wanneer u uw 
partner, gezin of andere voor u belangrijke 
personen voor het eerste gesprek 
meeneemt. Aan deze gesprekken zijn 
voor hen geen kosten verbonden. Wel 
worden familieleden ingeschreven. Er 
wordt voor de familieleden geen apart 
dossier gemaakt, tenzij een familielid ook 
behandeling of therapie wenst of nodig 
heeft. Dan krijgt dit familielid een eigen 
dossier. Om een volledig beeld van uw 
klachten te krijgen, kan u ook worden 
gevraagd vragenlijsten in te vullen of 
kan een psychologisch, lichamelijk of 
laboratoriumonderzoek worden gedaan.  
De intake bestaat uit één of twee 
gesprekken. 

Aan het einde van de intake bespreken 
we de diagnose met u, en vervolgens de 
mogelijke behandeling of begeleiding. 
Daarna overlegt de intaker met de 
specialist. Na dit overleg hoort u wat ons 
behandeladvies is.  
Dit gebeurt in een zogenoemd 
adviesgesprek.

‘�7�x�24�uur��
per�week�
spoedeisende��
hulp’

de beste zorg
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Ontstaat er tijdens de wachttijd een 
spoedeisende situatie, dan kunt u contact 
opnemen met uw intaker om eerder een 
afspraak te krijgen. 
Binnen GGZ Friesland is als beleid vastgelegd  
dat één van de specialisten (een psychiater,  
een klinisch psycholoog of een verpleeg-
kundig specialist) van GGZ Friesland 
eindverantwoordelijk is voor de behandeling 
die u wordt geboden. De naam van deze 
specialist wordt vermeld in uw behandelplan. 

Elke behandeling die binnen GGZ 
Friesland wordt aangeboden, geschiedt 
op basis van de Wet op de Geneeskundige 
Behandelovereenkomst (WGBO).  
Dat wil in het kort zeggen: 
•  geen behandeling zonder overeen stemming 

tussen u en de behandelaar;
•  behandeling in overeenstemming met een 

met u besproken behandelplan;
•  vastlegging van het beloop van de 

behandeling in uw dossier;
• inzagerecht in uw dossier.

Spoedeisende hulp
Bij spoedeisende hulp loopt het allemaal net 
even anders, omdat snel handelen nodig is. 
Het eerste contact is meestal telefonisch. Een 
medewerker van de spoedeisende hulpdienst 
stelt een aantal vragen om meer te weten te 
komen over de aard van de crisis. Vaak blijkt 
een telefonisch contact al voldoende. Indien 
nodig wordt de patiënt uitgenodigd in één 
van onze gebouwen of komt de hulpdienst 
ter plaatse. Dit kan bij de patiënt thuis zijn, of 
op een andere plaats waar deze zich bevindt.
In eerste instantie bespreekt de hulpverlener 
de crisis met u als patiënt alleen of 
samen met uw partner, gezin of familie. 
Hij zal nagaan wat – voor iedereen – de 
beste oplossing lijkt. Vervolgens legt 
de hulpverlener u, na overleg met de 
dienstdoende psychiater, een plan van 
aanpak voor. Dit plan is gericht op een 
passende oplossing voor de crisis op dat 
moment. Meestal is dit een combinatie van 
medicijnen, advies en een aanbod voor een 
aantal gesprekken op korte termijn met één 
van de medewerkers van de spoedeisende 
hulpdienst. Waar nodig wordt u als patiënt 
ondersteuning in de thuissituatie geboden 
door onze thuisbehandeling of wordt u 
verwezen naar een andere instantie waar u 
beter geholpen kan worden.

Behandeladvies en 
behandelaanbod
In het adviesgesprek wordt u geïnformeerd 
over de door ons gestelde diagnose. 
Daarnaast wordt u een behandelaanbod 
binnen GGZ Friesland voorgelegd of een 
behandeladvies met verwijzing naar een 
instelling of behandelaar elders. 
We proberen het behandeladvies zoveel 
mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen. 
Soms lukt het ons echter niet daarover 
overeenstemming te bereiken. Als dat 
gebeurt, kunnen wij niet tot behandeling 
overgaan en zullen wij in overleg met u 
en uw verwijzer nagaan wat alternatieve 
mogelijkheden zijn. Ook kan het soms 
gebeuren dat wij tot de conclusie komen dat 
uw klachten beter niet behandeld kunnen 
worden, omdat er een risico bestaat dat de 
klachten door de behandeling alleen maar 
verergeren. 
Indien een behandeling bij ons een goede 
aanpak lijkt, bespreken we met u hoe het 
verder gaat. Soms zijn er wachttijden voor 
een behandeling. Indien dat nodig is, is het 
mogelijk om in afwachting van het begin van 
de behandeling alvast gesprekken te hebben 
met een behandelaar en eventueel al een 
behandeling met medicijnen starten. 

een zorgvuldige aanpak
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•  Online therapie 
Deze vorm van therapie volgt u via uw 
computer en is geschikt bij depressie- en 
paniekklachten. Het gaat hierbij om het 
veranderen van gedachten en gedrag. 
Tijdens de behandeling krijgt u online 
persoonlijke begeleiding van één van onze 
psychologen. Meer informatie vindt u onder 
www.PsychoLog.nl

•  Medicatie 
Het gebruik van medicijnen kan een 
onderdeel zijn van de behandeling. 
Medicijnen zijn bedoeld om klachten als 
angst, onrust, prikkelbaarheid, verwardheid, 
agressie en somberheid te verminderen 
of te verhelpen. Hierdoor hebben andere 
therapievormen meer kans van slagen. 
U hebt recht op zorgvuldige uitleg over 
werking en bijwerkingen van de medicijnen 
die de arts u voorschrijft.

•  Activiteitenbegeleiding en/of non-verbale 
therapie 
Deze behandelvormen kunnen deel 
uitmaken van uw behandeling. Bij non-
verbale therapie kunt u denken aan 
bewegingstherapie en creatieve therapie 
met muziek, beeldende vorming of spel. 
Tijdens deze therapieën wordt met u 
gekeken hoe u zonder veel woorden, maar 
door creatieve uitingen en uw lichaam, 
meer zicht krijgt op uw problemen en daar 
verder mee komt.

•  Cursussen en voorlichting 
Er is veel bekend over psychische problemen 
en aandoeningen, en wat je daaraan kunt 
doen. Hierover geven wij voorlichting 
en korte cursussen. Uw behandelaar 
informeert u hierover.  
Op onze website www.ggzfriesland.nl vindt 
u hierover informatie. 

•  Dagbesteding 
We hebben centra voor dagbesteding, waar 
u aan de gang kunt met allerlei praktische 
en ontspannende bezigheden. Meer 
informatie hierover vindt u op de website 
www.mind-up.nl

Rol van de familie
Psychiatrische problemen hebben vaak 
een ingrijpende invloed op het leven 
van zowel patiënten als familieleden. 
Informatie over de gang van zaken 
en het wel en wee van de patiënt is 
dan meer dan welkom bij familie en 
naastbetrokkenen. Ook de behandelaren 
vinden betrokkenheid van familie en 
naastbetrokkenen belangrijk.  
De behandeling verloopt veelal soepeler, 
vragen worden gemakkelijker gesteld 
en eventuele klachten kunnen beter 
afgehandeld worden.
Rekening houdend met de wettelijke 
bepalingen die hiervoor gelden, heeft 
GGZ Friesland in samenwerking met 
de familieraad richtlijnen vastgesteld 
waarlangs wij de familie informeren 
en betrekken bij de behandeling. Een 
belangrijk gegeven hierbij is of de patiënt 
wel of geen toestemming heeft gegeven. 
De behandelaar overlegt met u als 
patiënt of en hoe met de familie en 
naastbetrokkenen samengewerkt kan 
worden.

Behandeling
In het eerste gesprek met uw behandelaar 
wordt u geïnformeerd over (de duur van) 
de behandeling, wat u van de behandeling 
kunt verwachten, de werkwijze, de regels 
en verdere afspraken. De behandelaar stelt 
samen met u een behandelplan op. Als 
uw behandeling met medicijnen wordt 
ondersteund of als u vragen op medisch 
gebied hebt die niet bij een huisarts 
thuishoren, is het mogelijk om, na overleg 
met uw behandelaar, een afspraak te maken 
met een arts of psychiater op diens spreekuur. 
Als uw intaker niet uw behandelaar wordt, 
krijgt u eerst een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek.

Behandelmogelijkheden
GGZ Friesland biedt de volgende 
behandelingen aan:

•  Gesprekstherapie 
Dit zijn gesprekken met uw behandelaar 
over uw problemen. In de gesprekken kunt 
u uw gedachten en gevoelens uiten over 
uw problemen. Er wordt met u gezocht 
naar manieren om uw problemen op te 
lossen of er op een andere manier mee 
om te gaan. Soms wordt uw partner of 
uw gezin erbij betrokken. Daarnaast zijn 
er groepsbehandelingen, samen met 
medepatiënten.

‘��aansluiten�bij��
uw�wensen’

passende behandeling
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Inschrijving en melding bij de 
ziektekostenverzekeraar
Bij uw aanmelding, die in de regel verloopt 
na verwijzing door de huisarts of een andere  
verwijzer, neemt een secretaresse enige 
persoonsgegevens van u op. De secretaresse 
maakt ook met u de eerste afspraak voor 
een gesprek met een behandelaar, of spreekt 
met u af dat u later schriftelijk of telefonisch 
voor een eerste gesprek wordt uitgenodigd. 
Wij streven ernaar dat het eerste gesprek 
binnen twee weken na uw aanmelding 
plaatsvindt. Indien uw huisarts dit nodig vindt, 
kan het eerste gesprek op kortere termijn 
plaatsvinden. Voorafgaand aan het eerste 
gesprek ontvangt u thuis per post:
•  Een uitnodigingsbrief waarin uw eerste 

afspraak bevestigd wordt;
•  Het inschrijvingsformulier. Wij vragen u de 

ontbrekende gegevens in te vullen, en bij het 
eerste gesprek af te geven aan de secretaresse;

•  Een vragenlijst en de medicatiekaart.  
Wij vragen u deze lijst en kaart zorgvuldig en 
volgens de aanwijzingen in te vullen.  
U kunt deze afgeven bij uw intaker. 

•  Naast deze brochure ontvangt u tevens de 
klachtenbrochure. Wij verzoeken u beide 
brochures goed door te nemen.

Het eerste gesprek zal ongeveer een uur 
duren. 

Patiëntendossier
Het verloop van uw behandeling houden wij 
bij in uw dossier. Uw gegevens worden in de 
computer opgeslagen in een elektronisch 
patiëntendossier. Wij verplichten ons 
zorgvuldig om te gaan met uw dossier en dit 
beveiligd te bewaren. Uw dossier is alleen 
toegankelijk voor medewerkers van GGZ 
Friesland die bij uw behandeling betrokken 
zijn. Uit uw dossier worden geen gegevens 
verstrekt aan instanties buiten GGZ Friesland 
zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming. 
GGZ Friesland vindt het belangrijk dat 
duidelijk is vastgelegd hoe uw behandeling 
verloopt. Daarom ontvangt u thuis een 
afschrift van de brieven die wij sturen aan  
uw huisarts en/of aan degene die u verwezen 
heeft. De diverse brieven worden op 
verschillende momenten verzonden.  
Dit gebeurt na uw aanmelding, na de intake, 
bij de start van uw behandeling, na de 
evaluatie en bij tot slot het beëindigen van 
uw behandeling. 
De wettelijke bewaartermijn van uw 
gegevens is 15 jaar na uw laatste contact met 
GGZ Friesland. 

U heeft recht op inzage in uw dossier voor 
zover het geen gegevens betreft van anderen 
die bij de behandeling betrokken zijn, en 
u kunt kopieën vragen van (delen van) uw 
dossier. U kunt hiervoor een schriftelijk 
verzoek indienen bij uw behandelaar. 
Dit wordt altijd toegestaan, tenzij de 
verwachting is dat er bij inzage ernstige 
nadelen kunnen optreden. Wanneer u dat 
wilt, kunt u hulp of uitleg krijgen bij het 
lezen van uw dossier. Voor het verstrekken 
van kopieën kan een vergoeding gevraagd 
worden. 
Wanneer u het niet eens bent met de 
inhoud van uw dossier, kunt u een voorstel 
tot correctie doen. Wordt dit voorstel niet 
overgenomen, dan wordt uw zienswijze 
in ieder geval aan het dossier toegevoegd. 
Na afloop van de behandeling kunt u een 
schriftelijk verzoek indienen (delen van) 
het dossier te vernietigen. Uw behandelaar 
overlegt met de specialist of uw verzoek 
wordt gehonoreerd.

inschrijven en aanmelden
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Patiëntenregistratie
Voor een goed verloop van uw behandeling 
bij GGZ Friesland hebben wij een aantal 
administratieve gegevens nodig. Deze 
gegevens worden gebruikt ten behoeve 
van de financiële afhandeling met uw 
zorgverzekeraar. Het gaat dan om uw 
persoonlijke gegevens zoals uw naam en 
adres, uw burgerservicenummer en uw 
zorgverzekeringnummer. Instanties als 
deze zijn, evenals wij, gehouden aan de 
privacyregels. Ook voor wetenschappelijk 
onderzoek kunnen uw gegevens anoniem 
worden verzameld en verwerkt.

Een behandeling wordt afgesloten als 
u en uw behandelaar(s) het er na goed 
overleg over eens zijn dat de afgesproken 
behandeling niet meer nodig is of op een 
andere wijze binnen of buiten GGZ Friesland 
wordt voortgezet. Bij verschil van opvatting 
kunt u van uw behandelaar verwachten 
dat deze u informeert over de argumenten 
voor zijn of haar beslissing. GGZ Friesland 
mag de behandelovereenkomst met u niet 
zonder gewichtige reden eenzijdig opzeggen. 
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij 
de specialist, de directeur of de Raad van 
Bestuur. Met betrekking tot het besluit kunt 
u een klacht indienen bij de onafhankelijke 
klachtencommissie, die advies uitbrengt aan 
de Raad van Bestuur. 

Cliëntenraden
De organisatie achter GGZ Friesland is 
ingedeeld in een aantal regio’s. Elke regio 
heeft een eigen cliëntenraad. Ook Kinnik, 
het onderdeel voor kind en jeugd GGZ, heeft 
een eigen cliëntenraad. Daarnaast is er de 
overkoepelende Centrale Cliëntenraad. 
De raden behartigen de gemeenschappelijke 
belangen van patiënten van GGZ Friesland. 
In de Cliëntenraden zitten vertegen-
woordigers van zoveel mogelijk afdelingen  
en andere geïnteresseerde patiënten.  
In principe kan iedere patiënt lid worden  
van één van de raden. 

De voornaamste taken van de raden zijn: 
het informeren van patiënten en familie en 
het adviseren, toetsen en controleren van 
het beleid van GGZ Friesland. Hun wettelijke 
advies- en instemmingbevoegdheid is 
geregeld in de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Voor meer 
informatie kunt u telefonisch contact met 
hen opnemen. Het telefoonnummer en adres 
van de Centrale Cliëntenraad vindt u in de 
adressenlijst, achter in de brochure. 

Familieraad
Familieleden kunnen lid worden van 
de familieraad. Deze raad bestaat uit 
betrokken familieleden. De raad behartigt 
de gezamenlijke belangen van de familie 
van patiënten binnen GGZ Friesland. 
Bij belangen kunt u denken aan goede 
informatieverstrekking over de behandeling 
van uw naaste, het in goed overleg met 
de patiënt u als naaste bij de behandeling 
te betrekken en het leveren van een bijdrage 
aan een goed familiebeleid van GGZ 
Friesland. De familieraad van GGZ Friesland is 
aangesloten bij de Stichting Landelijke Koepel 
Familieraden (SLKF). Voor meer informatie 
kunt u telefonisch contact met hen opnemen. 
Het telefoonnummer en adres van de 
familieraad vindt u in de adressenlijst, achter 
in de brochure. 

Uw ervaringen met ons
Ontevreden, laat het ons weten
Wij willen patiënten en hun naasten graag 
goed informeren over wat zij kunnen 
verwachten. En wij streven ernaar patiënten 
te behandelen op een manier die aansluit bij 
de wensen en verwachtingen van de patiënt 
zelf en van zijn familie. Toch kan het gebeuren 
dat mensen nog vragen hebben of niet 
tevreden zijn. Onvrede start meestal klein, 
maar kan groot worden wanneer mensen 

het gevoel hebben het er niet over te kunnen 
hebben. Een klein ongenoegen kan dan 
uitgroeien tot een formele klacht. Daarom 
willen wij het graag zo snel mogelijk weten 
wanneer u ontevreden bent. Dat is zowel 
voor u als voor ons van belang. Voor u omdat 
wij iets kunnen doen aan uw ongenoegen of 
klacht. Voor ons omdat het een advies is om 
onze zorg te verbeteren.  
De klachtenprocedure van GGZ Friesland 
staat beschreven in de brochure ‘Ontevreden? 
Laat het ons weten!’. Die brochure heeft u, 
als het goed is, tegelijk ontvangen met deze 
brochure over behandeling. 

Cliëntenthermometer
Uiteraard stellen wij ook suggesties of 
reacties met uw positieve ervaringen op prijs.
In de periode dat u bij ons in behandeling 
bent, sturen wij u een vragenlijst. Deze lijst 
bevat een aantal vragen waarmee wij willen 
toetsen of wij ons werk goed doen. Wij stellen 
uw reactie zeer op prijs. 

‘���wij�stellen�
suggesties��
op�prijs’

ervaringen delen
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Belangrijke adressen
Centraal adres 
GGZ Friesland 
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden 

Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden 
Tel: 058 284 88 88 
e-mail: pr@ggzfriesland.nl

Regio Drachten
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Tel: 0512 58 89 57

Regio Franeker
Burg. J. Dijkstraweg 6
8801 PG Franeker
Tel: 0517 39 86 00

Regio Heerenveen
Kastanjelaan 1
8441 NC Heerenveen
Tel: 0513 61 90 00

Regio Leeuwarden
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Tel: 058 284 88 88

Regio Sneek
Hegedyk 2
8601 ZR Sneek
Tel: 0515 43 62 24

Kosten
Psychische hulpverlening wordt betaald 
uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). Wel kan hiervoor een eigen risico of 
eigen bijdrage in rekening worden gebracht. 
In uw verzekeringspolis vindt u hierover meer 
informatie. Ook kunt u met vragen terecht 
bij respectievelijk uw zorgverzekeraar of 
Zorgkantoor De Friesland. 

Rechten en plichten
Rechten
Als patiënt heeft u recht op een goede 
behandeling met zo min mogelijk beperkingen 
en een respectvolle bejegening. Dit betekent 
dat u recht heeft op het volgende:
•  uw persoonlijke levenssfeer wordt zoveel 

mogelijk gewaarborgd;
•  u krijgt voorlichting over:
 -  uw ziekte, probleem of stoornis (wat is er 

aan de hand?);
 -  de aard van de voorgestelde behandeling 

(wat gaat er gebeuren?) en de eventuele 
risico’s;

•  eventuele andere behandelmogelijkheden en 
de risico’s daarvan;

 -  medicijnen en eventuele bijwerkingen;
 -  de werkwijze van de organisatie;
 -  uw rechten als patiënt;
 -  over de gegevens die worden vastgelegd en 

waartoe die dienen;

•  het behandelplan wordt na overleg met u 
vastgesteld;

•  u wordt instemming gevraagd voor 
behandeling;

•  u weet wie u kunt aanspreken op uw 
behandeling;

•  u weet bij wie u kunt klagen (zie de brochure 
‘Ontevreden? Laat het ons weten!’);

•  u zult op goede gronden bepaalde 
behandelvormen kunnen weigeren;

•  u kunt uw dossier inzien, en (tegen 
vergoeding) kopieën ontvangen;

•  informatie uit uw dossier wordt pas 
aan derden gegeven, nadat u schriftelijk 
toestemming heeft gegeven. Uitzonderingen 
hierop zijn wetenschappelijk onderzoek 
en wettelijke voorschriften, waarbij uw 
gegevens anoniem worden verwerkt.

Plichten
Vanaf uw aanmelding bij GGZ Friesland 
verwachten wij dat: 
•  u de behandelaar zo goed en volledig mogelijk 

informeert over uw problemen en eerdere 
hulpverlening, meewerkt aan de behandeling 
en de adviezen van de behandelaar opvolgt;

•  u aanwezig bent op de gemaakte afspraken, 
of die op tijd afzegt;

•  u zich houdt aan de huisregels van  
GGZ Friesland;

•  u de persoonlijke levenssfeer van anderen 
eerbiedigt.

goede afspraken maken
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Centrale Cliëntenraad GGZ Friesland en
Bureau Belangenbehartiging Cliënten
Postbus 932
8901 BS  Leeuwarden
Tel:  058 284 86 33
Fax: 058 284 86 30

Familieraad GGZ Friesland 
Tadingastraat 5 
8932 PJ Leeuwarden 
Tel: 058 284 98 31 (maandag t/m donderdag 
9.00-12.00 uur)

Secretariaat klachtencommissie GGZ Friesland                             
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden 
Tel:  058 284 88 02 
Fax: 058 284 89 70
E-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl

Inspectie voor de gezondheidszorg
IGZ-loket
Postbus 2680
3500 GR  Utrecht
www.igz.nl

Medisch tuchtcollege
Regionaal tuchtcollege Groningen
Postbus 11144
9700 CC  Groningen
Tel: 050 599 26 41
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Meer informatie vindt u op
www.ggzfriesland.nl

‘Wij bieden zorg dichtbij 

onze patiënten’

A.
m
k.

12
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GGZ Friesland heeft locaties door heel Friesland


