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Voor familie en naastbetrokkenen
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voor familie en 

naastbetrokkenen 

van patiënten van 

GGZ Friesland.

Wij zijn er
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Familieraad GGZ Friesland  
Als een familielid of een naastbetrokkene 
voor behandeling of opname naar  
GGZ Friesland gaat is dat een ingrijpende 
gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk 
voor diegene zelf, maar ook voor het 
gezin, de familie en anderen uit de naaste 
omgeving.

De Familieraad behartigt de collectieve 
belangen van familie en naastbetrokkenen 
van patiënten van GGZ Friesland. Zo 
zorgt de raad dat er goede informatie 
beschikbaar is over de behandeling, maar 
ook over de samenwerking tussen GGZ 
Friesland en familie en naastbetrokkenen 
tijdens een behandeling. 

De Familieraad praat mee op verschillende 
niveaus binnen de organisatie en speelt 
een belangrijke rol bij het vormgeven van 
het familiebeleid.  

Als officieel medezeggenschapsorgaan 
geeft de Familieraad gevraagd en 
ongevraagd advies aan de Raad van 
Bestuur, divisiedirecties en andere 
geledingen over onderwerpen die van 
belang zijn voor patiënten én hun naasten.

De Familieraad 
behartigt de 

collectieve belangen 
van familie en 

naastbetrokkenen 
van patiënten van 

GGZ Friesland.
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geeft gevraagd en ongevraagd 

advies aan de Raad van Bestuur, 

divisiedirecties en andere geledingen 

over onderwerpen die van belang 

zijn voor patiënten én hun naasten.

De Familieraad
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Activiteiten 
In het familiebeleid van GGZ Friesland 
is onder andere opgenomen dat 
het samenwerken met familie en 
naastbetrokkenen belangrijk is in de 
behandeling van patiënten. GGZ Friesland 
ziet de hulpverlener, cliënt en familielid of 
naastbetrokkene als bondgenoten in het 
behandelingsproces. De Familieraad houdt 
actief vinger aan de pols bij de invulling en 
borging van het familiebeleid.

Leden van de familieraad zijn aanwezig bij 
familieavonden, nemen deel aan relevante 
werkgroepen en andere overleggen. 

Advies en medezeggenschap
GGZ Friesland hecht veel waarde aan 
de inbreng van de Familieraad. De raad 
kent GGZ Friesland van binnenuit, weet 
wat er speelt en praat en denkt daarom 
op verschillende niveaus mee over de 
grote lijnen van het beleid. Zes keer per 
jaar komt de Familieraad samen met de 
Raad van Bestuur en geeft het gevraagd 
of ongevraagd advies over bijvoorbeeld 
het beleidsplan voor de komende jaren. 
Daarnaast komt de Familieraad tenminste 
vier keer per jaar samen met de directie 
van divisies en zorgonderdelen en heeft 
het regelmatig contact met de Raad van 
Toezicht en de Cliëntenraad van  
GGZ Friesland. Ook wordt de Familieraad 
nauw betrokken bij diverse projecten 
binnen de organisatie.
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Betrokkenheid bij de 
zorg voor patiënten is 
essentieel in het werk 
van de Familieraad.
Wat kunt u doen bij de Familieraad  
De Familieraad bestaat uit familieleden, 
vrienden en naastbetrokkenen van 
patiënten binnen GGZ Friesland. De leden 
hebben verschillende achtergronden en 
niveaus, maar hebben gemeen dat ze 
allemaal een grote betrokkenheid hebben 
bij de zorgverlening van GGZ Friesland 
en hun eigen deskundigheid graag willen 
inzetten. 

Betrokkenheid bij de zorg voor patiënten is 
essentieel in het werk van de Familieraad. 
Tegelijkertijd moeten de leden voldoende 
afstand kunnen houden van de 
problematiek in hun naaste omgeving. 
Goede communicatie en doelgerichte 
samenwerking met alle betrokken partijen 
spelen een belangrijke rol in het werk van 
de Familieraad. 

Bent u naastbetrokken bij een cliënt van 
GGZ Friesland en wilt u meepraten over de 
zorg en dienstverlening aan patiënten en 
hun naaste omgeving? Wilt u meedenken 
over beleidszaken en opkomen voor 
de collectieve belangen van familie en 
naastbetrokkenen van patiënten? Neem 
dan vrijblijvend contact op voor meer 
informatie. De Familieraad is altijd op 
zoek naar mensen die uit eigen ervaring 
weten wat het betekent als een naaste in 
behandeling is bij GGZ Friesland. 

Niet iedereen kan of wil evenveel tijd 
aan de Familieraad besteden. Het zal 
gemiddeld niet meer tijd kosten dan een 
paar uur per week. Voor u misschien een 
kleine investering, maar voor anderen van 
groot belang. 
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Meer informatie
GGZ Friesland
De Familieraad
Locatie Marshallweg 

Marshallweg 9
8912 AC Leeuwarden
058-2849831 (maandag t/m donderdag 09.00 - 12.00 uur)
familieraad@ggzfriesland.nl
www.ggzfriesland.nl

augustus 2020

facebook.com/ggzfriesland

instagram.com/ggzfriesland




