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voor mensen die voor langere tijd 

24-uurs verblijf en behandeling 

nodig hebben.

Wij zijn er
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Klinische vervolgbehandeling 
Klinische vervolgbehandeling (KVB) is er 
voor mensen die voor langere tijd 24-uurs 
verblijf en behandeling nodig hebben. De 
patiënten hebben vaak allerlei vormen 
van zorg geprobeerd, maar hebben voor 
langere tijd behandeling, begeleiding 
en ondersteuning nodig. Klachten of 
beperkingen van patiënten binnen de 
KVB verschillen en daardoor is de groep 
patiënten heel divers. 

Wanneer u in zorg komt bij de KVB kunt 
u bijvoorbeeld last hebben van stemmen 
of stemmingswisselingen. U heeft niet 
alleen last van uw ziekte, maar als gevolg 
van uw ziekte ervaart u ook problemen op 
andere gebieden. Zo kunt u moeite hebben 
met het aangaan en onderhouden van 
contacten of heeft u financiële problemen. 
Ook kunt u bijvoorbeeld moeite hebben 
met het vinden van een geschikte woning 
of last hebben van een verslaving. 

Patiënten die in aanmerking komen voor 
KVB hebben gemeenschappelijk dat ze 
op meerdere gebieden moeite hebben 
om zelfstandig te leven door een ernstig 
psychiatrische aandoening.  

De omstandigheden kunnen sterk 
uiteenlopen en wisselen over de tijd. 
Zo kan het voorkomen dat de ene patiënt 
met weinig behandeling of begeleiding 
zelfstandig kan wonen en werken, terwijl 
het voor een ander nodig kan zijn om 
met meer begeleiding op de afdeling te 
verblijven. De duur van de behandeling is 
dan ook van tevoren niet bekend. Het doel 
is om binnen drie jaar door te stromen 
naar een vervolgplek.

We kijken samen 

met u hoe we 

de kwaliteit 

van leven en uw 

veerkracht en 

vitaliteit kunnen 

verbeteren.
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richt zich vooral op het 

bevorderen, behouden en 

herstellen van uw gezondheid.

Onze zorg
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Onze zorg
Onze zorg richt zich vooral op het 
bevorderen, behouden en herstellen van 
uw gezondheid. Daarbij kijken we naar 
het verbeteren van de kwaliteit van leven 
en het herstellen van uw veerkracht en 
vitaliteit. We doen dit aan de hand van uw 
eigen wensen en behoeften.

Dit betekent dat we tijdens uw verblijf op 
de KVB werken aan uw onafhankelijkheid 
zodat u weer zelfstandig of begeleid kunt 
gaan wonen en u zich zoveel mogelijk kunt 
redden in de maatschappij. Uiteindelijk 
moet de behandeling ervoor zorgen dat u 
regie krijgt over uw eigen leven en weer 
zoveel mogelijk kunt deelnemen aan de 
samenleving.

Behandeling
Het behandelteam van de KVB richt zich 
op uw herstel. Ook richten zij zich op het 
herstel van de relatie tussen u, uw familie 
en het behandel-/verpleegkundig team. 
Het behandelteam heeft als doel om voor 
u ‘het gewone weer mogelijk te maken’. 

De behandeling bestaat uit ondersteuning 
op allerlei gebieden. Zo krijgt u tijdens de 

psychologische behandeling bijvoorbeeld 
therapie om te leren omgaan met 
stemmen in uw hoofd en therapie 
die gericht is op het tegengaan van 
achterdochtigheid. 

Sociaal psychiatrisch wordt er samen 
met u en uw naastbetrokkenen gewerkt 
aan uw zelfstandigheid zodat u weer 
zoveel mogelijk deel kunt nemen aan de 
maatschappij. Zo wordt er bijvoorbeeld 
gekeken naar mogelijkheden voor 
dagbesteding en soms naar betaald werk. 

Daarnaast is het achterhalen van de 
stressfactoren achter uw problemen een 
belangrijk onderdeel van uw behandeling. 
Door een passende oplossing te vinden 
voor deze stressfactoren kan de kwaliteit 
van uw leven verbeterd worden. 

Het behandelteam van de KVB bestaat 
uit een psychiater, een verpleegkundig 
specialist, een ervaringsdeskundige, 
een trajectbegeleider en een sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige. Op de 
afdeling werken verpleegkundigen en 
begeleiders.
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Afdelingen
De KVB bestaat uit twee verschillende 
afdelingen, namelijk KVB Lankwert en 
KVB Nij Lankum. 

KVB Lankwert
KVB Lankwert is een open afdeling met 
drie verschillende verblijfsmogelijkheden, 
namelijk de studio’s, de bungalows en de 
Griend.

Patiënten in de studio’s werken aan 
hun terugkeer in de maatschappij. De 
woonvorm bestaat uit 49 appartementen 
waar patiënten voor langere tijd onder 
begeleiding kunnen verblijven. 

In de bungalows verblijven patiënten die 
naast ernstig psychiatrische aandoeningen 
ook lichamelijke problemen ervaren. De 
patiënten hebben dagelijks op elk moment, 
intensieve begeleiding nodig op het gebied 
van zelfredzaamheid en hebben baat bij 
een gestructureerde dagindeling. 

De Griend is een woonvorm waar u kunt 
verblijven wanneer er naast psychiatrische 
problemen ook sprake is van een cognitieve 
beperking. De patiënten in de Griend
wonen in een groep en de zorg is vooral 
steunend en structurerend waarbij de 
psychiatrische problematiek niet op de 
voorgrond ligt.

KVB Nij Lankum
KVB Nij Lankum is een (semi-)gesloten 
afdeling met vier verschillende 
verblijfsmogelijkheden, namelijk unit 1, 
unit 2, unit 3 en de woonunits. 

Unit 1 & unit 3 zijn (semi-)gesloten 
woonvormen voor patiënten met een 
dubbele diagnose. Dat betekent dat er 
naast een psychiatrische aandoening 
ook sprake is van een verslaving. 
Vanuit zeer gestructureerde woon-, en 
werkomstandigheden wordt gewerkt aan 
een drugs-, en alcoholvrije toekomst. 

Unit 2 is een gesloten afdeling. U verblijft 
op deze afdeling als u langdurig intensieve 
zorg nodig heeft en het belangrijk is 
dat de verpleging steeds aanwezig 
is. De behandeling, begeleiding en 
ondersteuning die u hier krijgt is nodig om 
in hele kleine stapjes het herstelproces 
alsnog op gang te brengen. 

Patiënten in de woonunits ervaren al 
sinds lange tijd problemen op meerdere 
levensgebieden en hebben moeite 
met groepsinteracties. Het is een open 
woonvorm waarbij de zorg, net als in 
unit 2, gericht is om in nabijheid van de 
kliniek, het herstelproces alsnog op gang te 
brengen. 
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Wij vinden het 

belangrijk om uw 

familie en andere 

naastbetrokkenen 

te betrekken bij 

uw behandeling.

augustus 2020

Meer informatie
Klinische vervolgbehandeling

Locatie Burgemeester J. Dijkstraweg

Burgemeester J. Dijkstraweg 6
8801 PG Franeker

088-3365602
www.ggzfriesland.nl

Familie en naastbetrokkenen
Een goede samenwerking tussen u, uw 
naasten en uw hulpverlener is noodzakelijk 
voor het krijgen van passende zorg die 
kan helpen bij het behalen van uw doelen. 
Daarom vinden wij het belangrijk om uw 
familie en andere naastbetrokkenen te 
betrekken bij uw behandeling. 

Daarnaast is het voor uw familie en 
naastbetrokkenen van belang goed 
geïnformeerd te worden over de 
problemen die u ervaart en de klachten 
waar u last van heeft. Door hen informatie 
en tips te geven over psychotische 
stoornissen en verslavingsproblematiek 
leren zij u beter begrijpen en krijgen ze 
handvatten aangereikt over hoe zij het 
beste met uw problemen om kunnen gaan.  

facebook.com/ggzfriesland

instagram.com/ggzfriesland




