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U bent nu opgenomen in een van de klinieken van 
GGZ Friesland. Een opname betekent dat u in een 
nieuwe omgeving komt. Hier moet u de komende tijd 
uw weg vinden. Met deze brochure willen wij u op weg 
helpen. Als u vragen heeft, kunt u daarvoor altijd bij ons 
terecht. 

‘Jaarlijks maken meer dan 

34.000 mensen gebruik 

van onze zorg’

HAAL HET BESTE UIT UW LEVEN
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Wat kunt u de eerste dagen 
verwachten?
Opnamegesprekken
Op de dag van opname heeft u een 
zogenoemd opnamegesprek met uw 
behandelaar (psychiater, arts of psycholoog) 
en een verpleegkundige. Indien uw 
behandelaar niet een psychiater is, zult u 
ook met de psychiater van de afdeling een 
gesprek hebben.

Om u goed te kunnen behandelen, is van 
belang dat we een goed overzicht hebben van 
uw klachten, uw problemen, uw leefsituatie, 
uw sterke kanten en uw lichamelijke conditie. 
Daarnaast is erg belangrijk dat u ons vertelt 
welke doelen u zelf door de opname zou 
willen bereiken en hoe wij u daarbij kunnen 
helpen. Deze zaken komen aan de orde 
in de eerste gesprekken en onderzoeken. 
Waarschijnlijk krijgt u een aantal van de 
volgende onderzoeken:

Psychiatrisch onderzoek
Dit bestaat uit een gesprek met een psychiater, 
arts of psycholoog over uw klachten en 
problemen in het heden en verleden, en hoe 
u deze problemen heeft geprobeerd op te 
lossen. Soms zijn deze gesprekken samen 
met personen uit uw eigen omgeving, zoals 
partner en familie. Dit onderzoek leidt tot een 
diagnose die met u besproken wordt. 

Observatie
De verpleegkundige en de activiteiten-
therapeut observeren wat de invloed van 
uw klachten is op uw dagelijks functioneren, 
bijvoorbeeld in het contact met anderen of in 
uw dagritme. Hun bevindingen worden met u 
en uw behandelaar besproken.

Lichamelijk onderzoek
Omdat lichamelijke en psychische klachten 
vaak samenhangen, wordt er meestal ook 
lichamelijk onderzoek gedaan: het opnemen 
van temperatuur, pols en bloeddruk, 
een algemeen lichamelijk onderzoek, 
controle van bloed en urine en eventueel 
röntgenonderzoek, hartonderzoek (ECG) en 
hersenonderzoek (EEG, CT-scan, MRI-scan). 
De uitslagen hiervan worden u medegedeeld 
en op uw verzoek kan uw arts eventuele 
bijzonderheden nader toelichten.

BEHANDELDOELEN OP EEN RIJ
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Psychologisch onderzoek
In een aantal gevallen vindt ook onderzoek 
plaats met behulp van testen door een 
psycholoog. 

Als het nodig is zullen wij, in overleg met 
u, gegevens opvragen van uw huisarts, 
specialist of anderen bij wie u eerder hulp 
zocht. Dit gebeurt alleen na uw schriftelijke 
toestemming. Het kan nodig zijn dat we 
direct in de onderzoeksfase al met een deel 
van de behandeling beginnen, bijvoorbeeld 
met medicijnen.

Behandelplan
Op basis van alle verzamelde gegevens 
stellen wij, na overleg met u, een 
behandelplan op. Een behandelplan 
bevat een samenvatting van de 
uitkomsten van de onderzoeksfase, 
het doel van uw behandeling en het 
programma dat u gaat volgen. Omdat 
het meestal niet mogelijk is in korte tijd 
een volledig beeld van uw problemen te 
krijgen, is het eerste behandelplan een 
voorlopig plan. Het behandelplan wordt, 
in overleg met u, regelmatig getoetst en 
waar nodig bijgesteld.

Nadat het behandelplan met u 
besproken is vragen wij u of u het 
behandelplan heeft begrepen en of u 
daarmee akkoord gaat. Dit is belangrijk, 
omdat wij u niet kunnen behandelen 
zonder dat u daarmee instemt1. Daarom 
zullen wij u voor onderzoek en/of 
behandeling informeren over de aard en 
het doel ervan, de eventuele gevolgen of 
risico’s en mogelijke alternatieve vormen 
van onderzoek en/of behandeling.

1  Een uitzondering hierop is de situatie rondom 

een gedwongen opname. Uitgebreide 

informatie hierover vindt u in de brochure 

‘Onvrijwillige opname’.

‘ WELKE 
DOELEN WILT 
U BEREIKEN?’

BEHANDELDOELEN OP EEN RIJ
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Rol van de familie/
naastbetrokkenen
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 toestemming heeft gegeven. 
Als dit het geval is, wordt de familie 
uitgenodigd aanwezig te zijn bij het 
opnamegesprek. Daarna wordt de 
familie geïnformeerd over de afdeling en 
voorgesteld aan de behandelaar. 

DE ROL VAN BETROKKENEN
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Ook wordt op de afdeling een contact-
persoon aangewezen. Bij voorkeur 
worden de familieleden/naast-
betrokkenen betrokken bij het opstellen 
en uitvoeren van het behandelplan en het 
crisisinterventieplan. De familieleden/
naastbetrokkenen worden ingelicht over 
de verlofregeling. Als er sprake is van 
overplaatsing en bij ontslag worden de 
familieleden/naastbetrokkenen hierbij 
betrokken. 
Als de patiënt geen toestemming heeft 
gegeven zal de behandelaar zich inspannen 
om het contact tussen de patiënt en de 

familie te herstellen. 
De hulpverlener noteert in het 

patiëntendossier welke informatie aan 
de familie is verstrekt. 

Behandelmogelijkheden
We maken in de kliniek gebruik van 
verschillende behandelvormen: 

•  Gesprekstherapie 
Dit zijn gesprekken over uw problemen, 
meestal tussen u en uw behandelaar. 
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 soms 
groepsbehandelingen, samen met 
medepatiënten.

•  Medicatie
Het gebruik van medicijnen kan een 
onderdeel zijn van de behandeling. Ze 
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.

DE ROL VAN BETROKKENEN
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•  Activiteitentherapie 
Deze behandelvorm kan deel uitmaken 
van uw behandeling. Bij deze vorm 
kunt u denken aan bewegingstherapie, 
creatieve therapie met muziek, 
beeldende vorming of spel. Tijdens 
deze therapieën wordt met u gekeken 
hoe u zonder veel woorden, maar door 
uw 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. 

•  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

Een combinatie van deze 
behandelvormen komt het meest voor. 

Tijdens de opname kunt u ook lichamelijk 
ziek zijn of ziek worden. Behandeling en 
verpleging van lichamelijke aandoeningen 
is binnen de klinieken doorgaans mogelijk. 
Mocht u tijdens uw opname lichamelijke 
klachten of vragen op dit gebied hebben, 
dan kunt u zo nodig met hulp van een 
verpleegkundige, een afspraak maken met de 
arts van uw afdeling. Deze kan u eventueel 
doorverwijzen naar een specialist.

Beloop van de behandeling
De meeste mensen die in een kliniek 
zijn opgenomen blijven een paar weken 
tot enkele maanden. Dit hangt af van 
hoe snel iemand weer herstelt en met 
behulp van poliklinische hulpverlening, 
deeltijdbehandeling of thuiszorg weer 
verder kan. Bij sommige mensen duurt de 
opname langer, omdat het thuis zeer slecht 
of niet meer gaat. Soms is een heel korte 
opname van een paar dagen voldoende. 
Die is dan bedoeld om even lucht te geven 
of om verergering van een crisissituatie te 
voorkomen. Bij behandelingen die langer dan 
een week duren, wordt het beloop van de 
behandeling regelmatig met u besproken. 

IN BEHANDELING ZIJN
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Behandelaar/behandelteam
Uw behandelaar is verantwoordelijk voor 
uw behandeling. Wanneer uw behandelaar 
een arts of psycholoog is, is de psychiater 
van de afdeling ook verantwoordelijk 
voor uw behandeling. Bij uw behandeling 
is een aantal mensen met verschillende 
deskundigheid betrokken. Samen vormen zij 
het behandelteam. 
Tijdens de wekelijkse vergaderingen van 
het behandelteam wordt regelmatig uw 
behandeling besproken, om ervoor te zorgen 

dat deze behandeling zo goed mogelijk 
verloopt. Naast het behandelteam is er een 
teammanager die verantwoordelijk is voor 
de organisatie op de afdeling. Als u vragen 
of klachten heeft over de afdeling, dan kunt 
u, met hulp van een verpleegkundige, een 
afspraak met de teammanager maken.

Verschillende soorten afdelingen
GGZ Friesland heeft klinieken voor kinderen, 
voor volwassenen en voor ouderen. 

Er zijn open en gesloten afdelingen binnen 
de klinieken. Op een open afdeling kunnen 
patiënten vrij in en uit lopen. Op een gesloten 
afdeling kunnen de patiënten niet zonder 
medeweten van de verpleegkundige in en uit 
lopen. De deur zit op slot en kan alleen door 
medewerkers worden geopend. Er is meer 
toezicht op de patiënten. Doel van dit toezicht 
en de gesloten deur is het voorkomen van 
ongewenste of gevaarlijke situaties, die 
kunnen ontstaan door verwardheid of andere 
psychische problemen van de opgenomen 
patiënten. Meer informatie over een ‘gesloten’ 
opname vindt u in de brochure ‘Onvrijwillige 
opname bij GGZ Friesland’.

Als een korte opname niet tot het gewenste 
resultaat leidt, is soms een langdurende 
behandeling nodig. In dat geval wordt 
u overgeplaatst naar een afdeling waar 
langduriger zorg geboden wordt. De 
behandeling richt zich hier vooral op het 
aanleren van vaardigheden die nodig zijn 
om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven 
met de beperkingen van een psychiatrische 
aandoening.

‘     WE PROBEREN HET 
BEHANDELADVIES TE 
LATEN AANSLUITEN 
BIJ UW WENSEN’

IN BEHANDELING ZIJN
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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. 

INFORMATIE OVER HET DOSSIER
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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, dan kunt u een voorstel 
tot correctie doen. Wordt dit voorstel niet 
overgenomen, dan wordt uw zienswijze 
in ieder geval aan het dossier toegevoegd. 
Na afl oop 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.

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 fi nanciële afhandeling met uw 
zorgverzekeraar en met het CIZ in het geval 
van langdurende zorg. Het gaat dan om 
uw persoonlijke gegevens zoals uw naam 
en adres, uw burgerservicenummer en uw 
zorgverzekeringnummer. Deze instanties zijn, 
evenals wij, gehouden aan de privacyregels. 
Ook voor wetenschappelijk onderzoek 
kunnen uw gegevens anoniem worden 
verzameld en verwerkt.

Langdurige zorg
De kosten van langdurige zorg (langer dan 
één jaar) worden betaald uit de AWBZ. Om 
hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een 
indicatie nodig waaruit blijkt dat u deze zorg 
nodig heeft. De indicatie wordt opgesteld 
door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
Het CIZ bepaalt welke zorg u op basis van 
uw ziekte nodig heeft. Het oordeel dat het 
CIZ daarover geeft, is het indicatiebesluit. 
Aan de hand van dit indicatiebesluit maken 
wij met u afspraken over uw behandeling en 
begeleiding.

INFORMATIE OVER HET DOSSIER
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Opname en ontslag 
Als u zich voldoende hersteld voelt, zult u in 
overleg met uw behandelaar met ontslag 
gaan. Ook als u zelf eerder aangeeft weg te 
willen is ontslag mogelijk, tenzij u onvrijwillig 
bent opgenomen. 
Voordat u met ontslag gaat, wordt een vorm 
van vervolgbehandeling met u geregeld. 
Deze behandeling kan plaatsvinden in 
dagbehandeling, bij één van onze poli-
klinieken, bij een andere hulpverlener of 
hulpverleningsinstantie van uw keuze, bij 
u thuis of bij uw huisarts. 

Vrijwillig
De meeste patiënten worden vrijwillig 
opgenomen. Wanneer u vrijwillig bent 
opgenomen, heeft u behalve bij gevaar 
het recht met ontslag te gaan als u dat 
wilt. Meestal bereidt u het ontslag met uw 
behandelaar voor. Maar ook als u hierin zelf 
het initiatief neemt, is het belangrijk dit met 
uw behandelaar te bespreken. De instelling 
is dan verplicht u te wijzen op mogelijkheden 
voor verdere behandeling, onderdak en 
fi nanciën.

Onvrijwillig
Soms is een onvrijwillige opname 
noodzakelijk. Een onvrijwillige opname vindt 
plaats als een onafhankelijke arts van mening 
is dat er sprake is van een gevaarlijke situatie. 

Het is dan onverantwoord om iemand die 
lijdt aan een geestesstoornis aan zijn lot 
over te laten, ook al wil de patiënt zelf niet 
opgenomen worden. Meer informatie over de 
onvrijwillige opname vindt u in de brochure 
‘Onvrijwillige opname bij GGZ Friesland’. 

Het kan gebeuren dat u niet tot overeen-
stemming komt over uw behandeling, of 
dat u zich bij herhaling niet aan de afde-
lingsregels houdt. In dat geval kan u ontslag 
worden aangezegd. In de regel wordt u eerst 
gewaarschuwd, zodat u de gelegenheid heeft 
alsnog in te stemmen met de behandeling of 
zich aan de afdelingregels te houden. 

Wanneer u gedwongen wordt ontslagen 
krijgt u maximaal drie dagen de gelegenheid 
dit ontslag voor te bereiden. De instelling 
ondersteunt u, als u dat wilt, in die periode bij 
het regelen van uw fi nanciën, huisvesting en 
verdere behandeling. 

Noodmaatregelen
In uitzonderlijke situaties kan ook een 
vrijwillig opgenomen patiënt te maken 
krijgen met noodmaatregelen die onvrijwillig 
worden toegepast. Deze maatregelen 
worden toegepast in situaties waarin het 
behandelplan niet voorziet, ter afwending 
van gevaar. Voorbeelden zijn: afzondering of 
inperking van de bewegingsvrijheid. 

VAN OPNAME TOT ONTSLAG
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Ook hierover vindt u meer informatie in 
de brochure ‘Onvrijwillige opname bij 
GGZ Friesland’.

Geestelijke verzorging
Binnen GGZ Friesland zijn geestelijk verzorgers 
van protestantse, katholieke en humanistische 
huize in vaste dienst. Elke afdeling van GGZ 
Friesland heeft een eigen geestelijk verzorger. 
De geestelijke verzorging richt zich op vragen 
die samenhangen met levensbeschouwing, 
zingeving en geloof. Vragen als: hoe kijk 
ik tegen mijn leven aan? Waar wil ik voor 
staan? Waar haal ik de levenskracht vandaan? 
Dergelijke vragen kunnen een extra belasting 
vormen voor mensen met psychische 
problemen. De geestelijke verzorging biedt 
ontmoetingen, activiteiten en gesprekken. Er 
kan ook bemiddeld worden in contacten met 
een imam. 

U kunt zelf rechtstreeks of via de verpleging, 
contact opnemen met de geestelijke verzorger 
van uw afdeling. De geestelijke verzorging is 
24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 
06 23 30 47 91. 

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 gemeen schappelijke 
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 adres en 
telefoonnummer van de Centrale 
Cliëntenraad vindt u in de adressenlijst, 
achter in de brochure. 

Familieraad

VAN OPNAME TOT ONTSLAG
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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 adres en telefoonnummer van de 
familieraad vindt u in de adressenlijst, achter 
in de brochure. 

Patiëntenvertrouwenspersoon 
(PVP)
Bij GGZ Friesland werken twee 
patiëntenvertrouwenspersonen, die elk 
op verschillende locaties werkzaam zijn. 
De PVP is onafhankelijk van GGZ Friesland 
en is in dienst van de landelijke Stichting 
Patiëntenvertrouwenspersoon te Utrecht.

De PVP komt op voor uw belangen. Als u een 
klacht of een vraag heeft over de behandeling 
of bejegening en u weet niet goed hoe u dat 
kenbaar moet maken, kan de PVP u helpen 
en/of voor u bemiddelen. De PVP kan u ook 
helpen bij het schrijven van een brief wanneer 
u bijvoorbeeld om ontslag wilt vragen. 
Het adres en telefoonnummer van de beide 
PVP’s vindt u in de adressenlijst, achter in de 
brochure.

UW BELANG STAAT CENTRAAL
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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 niet het gevoel hebben 
het er 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. 

UW BELANG STAAT CENTRAAL
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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. 

Rechten en plichten en de regels 
van het huis
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 wordt geïnformeerd over de voorschriften 

die gelden bij vrijheidsbeperkende middelen 
en maatregelen, wanneer die situatie zich 
voordoet;

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

•  u zult op goede gronden bepaalde 
behandelvormen kunnen weigeren ook 
wanneer u onvrijwillig bent opgenomen, 
tenzij door uw weigering gevaar ontstaat;

•  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;

AFSPRAKEN MET ELKAAR MAKEN
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•  bezoek te ontvangen op de daarvoor 
vastgestelde tijden en te beschikken over 
vrij post- en telefoonverkeer, tenzij daarover 
andere afspraken zijn gemaakt;

•  de hulp van de patiëntenvertrouwens-
persoon (PVP) in te roepen.

Plichten
Vanaf uw opname bij GGZ Friesland 
verwachten wij dat: 
•  u zich houdt aan de regels die binnen de 

kliniek en de afdeling gelden. Deze regels 
komen overeen met de algemene regels 
zoals die in Nederland gelden;

•  u de met u overeengekomen afspraken 
nakomt en alles doet wat in uw vermogen 
ligt om uw herstel te bevorderen;

•  u de persoonlijke levenssfeer van anderen 
eerbiedigt.

De huisregels
De huisregels zijn bedoeld om iedere 
patiënt binnen GGZ Friesland zoveel 
mogelijk tot zijn of haar recht te laten 
komen en een ordelijke samenleving te 
garanderen. 
Respect voor andermans geest, lichaam 
en goederen staat voorop. 
Geweld, diefstal, wapenbezit en het 
gebruik of het in bezit hebben van 
resp. handel in drugs zijn verboden. 
Van misdrijven kan door GGZ Friesland 
aangifte worden gedaan bij de politie.

Voor (ongewenste) intimiteiten tussen 
patiënten onderling gelden dezelfde 
maatschappelijke waarden en normen als 
buiten GGZ Friesland. Intimiteiten tussen 
medewerkers en patiënten behoren niet 
voor te komen. In geval van overschrijding 
van deze normen moedigen wij een 
patiënt aan hierover een klacht indienen. 

In uw behandelplan kan van de algemene 
huisregels worden afgeweken. De 
afspraken in uw behandelplan hebben 
voorrang op de huisregels. 

Elke afdeling heeft algemene huisregels, 
met daarin verwerkt de specifi eke regels 
van die afdeling. Deze worden u op de 
afdeling uitgereikt.

AFSPRAKEN MET ELKAAR MAKEN
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Slaap- en rusttijden
Wij gaan uit van een nachtrustperiode die 
per afdeling enigszins verschilt. Ter plaatse 
wordt u hierover nader geïnformeerd. Na het 
middageten is er gelegenheid tot rusten.

Etenstijden 
Per afdeling zijn er vaste tijden voor ontbijt, 
lunch en diner. Buiten deze tijden wordt 
er ook koffi e, thee, melk geserveerd op ter 
plekke gangbare tijdstippen. U wordt op de 
afdeling geïnformeerd over de etenstijden.

Therapietijden
De therapie en activiteiten worden in 
uw behandelplan nader uitgewerkt. 
De behandelaar bespreekt met u een 
therapieprogramma. 

Bezoektijden 
U kunt bezoek ontvangen op de per afdeling 
vastgestelde bezoektijden. U kunt hiervoor de 
bezoekkamer gebruiken of uw eigen kamer. 
Het ontvangen van bezoek buiten de afdeling 
is mogelijk voor zover de beslissingen 
omtrent uw bewegingsvrijheid (indien u 
onvrijwillig bent opgenomen) dat toelaten.

Telefoneren 
U kunt de openbare telefoon gebruiken, die 
op de meeste afdelingen beschikbaar is. 
U bent zelf op de afdeling ook telefonisch 
bereikbaar op een aan u bekendgemaakt 
nummer. U wordt verzocht buiten de 
therapietijden te telefoneren (behoudens 
dringende redenen). Ook verzoeken wij u zo 
min mogelijk ‘s nachts te bellen in verband 
met de rust op de afdeling. Het gebruik van 
een (eigen) mobiele telefoon is per afdeling 
apart geregeld. Vraag naar de regels bij uw 
contactpersoon vanuit de verpleging.

Post 
Persoonlijke post wordt op de afdeling 
afgeleverd. Voor verzending van post 
kan gebruik worden gemaakt van de 
dichtstbijzijnde openbare brievenbus dan wel 
van de per afdeling geregelde kanalen.

HELDERE HUISREGELS

‘   PER AFDELING ZIJN 
ER VASTGESTELDE 
BEZOEKTIJDEN’
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Gevaarlijke voorwerpen
Het is niet toegestaan om voorwerpen in 
uw bezit te hebben die een gevaar voor u of 
anderen in de instelling kunnen opleveren.

Privébezittingen
U wordt geadviseerd om waardevolle spullen 
in bewaring te geven bij familie of vrienden. 
Op uw kamer is een afsluitbare kast aanwezig. 
Indien gewenst kunt u uw waardevolle spullen 
op de afdeling in bewaring geven. Uw spullen 
worden zolang in een kluis opgeborgen. U 
krijgt een ontvangstbewijs. 

Roken 
GGZ Friesland is een instelling waar niet 
gerookt mag worden. Op de afdelingen zijn 
enkele locaties aangegeven waar wel mag 
worden gerookt. In verband met brandgevaar 
is het niet toegestaan te roken op de 
slaapkamers, tenzij met u hierover speciale 
afspraken gemaakt zijn in uw behandelplan 
of als er op uw afdeling andere regels gelden. 
Vraag een verpleegkundige om de precieze 
regels van uw afdeling. 

Alcohol 
De regels voor alcoholgebruik zijn per 
afdeling geregeld. Vraag er naar bij uw 
contactpersoon vanuit de verpleging. 

Drugs 
Het in bezit hebben van, het handelen in en 
het gebruiken van drugs is niet toegestaan 
binnen GGZ Friesland. Voor zover het drugs 
betreft die binnen de samenleving worden 
‘gedoogd’, is het gebruik buiten het terrein 
geen zaak waaraan consequenties worden 
verbonden, tenzij dat nadelige gevolgen heeft 
voor uw behandeling of voor medepatiënten.

Huisdieren 
In principe is het houden van huisdieren niet 
toegestaan.

Schoonmaken
De huishoudelijke dienst van de afdeling 
zorgt voor het schoonhouden van de sanitaire 
ruimtes en de keuken van de afdeling. Als u 
daartoe in staat bent, draagt u zelf zorg voor 
het opruimen en verzorgen van uw eigen 
kamer. U wordt verzocht per afdeling lichte 
huishoudelijke werkzaamheden gezamenlijk 
te verrichten. Op de afdeling hangt een 
rooster en een lijst van werkzaamheden. 
Onder de werkzaamheden vallen bijvoorbeeld 
tafel dekken en afruimen en het opruimen 
van de huiskamer. 

HELDERE HUISREGELS
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Fotograferen
In onze instelling respecteren wij de privacy 
van iedereen die in onze instelling verblijft. 
Daarom wordt iedereen verzocht zeer 
zorgvuldig met foto’s van patiënten om te 
gaan. Dit betekent in ieder geval dat eerst de 
uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd 
van de persoon van wie men de foto wil 
nemen. Hetzelfde geldt voor video- en 
fi lmopnames. 

Handelen 
Om misverstanden tussen patiënten en 
gevoelens van ongenoegen te voorkomen, 
wordt u dringend verzocht binnen de 
instelling niet onderling te handelen, te ruilen 
of geld te lenen. 

Over de specifi eke regels en gebruiken van 
uw afdeling, wordt u geïnformeerd door een 
verpleegkundige.

Overtreden van de huisregels
Wanneer u zich niet houdt aan de huisregels 
kunt u hierop worden aangesproken door 
een verpleegkundige of uw behandelaar. 
Eventueel kunnen beperkende maatregelen 
worden genomen. In het meest extreme 
geval kunt u ontslagen worden. 

Financiën
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. 

HELDERE HUISREGELS
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Verzekeringen
Aansprakelijkheid
Als u als patiënt schade veroorzaakt aan 
derden, kunt u zelf worden aangesproken 
voor de veroorzaakte schade. GGZ Friesland 
is in principe niet aansprakelijk voor 
schade aan derden, veroorzaakt door een 
patiënt. Het is daarom raadzaam zelf een 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als 
u deze nog niet heeft. 

Verzekering van uw eigendommen
Uw persoonlijke eigendommen zijn tegen 
brandschade verzekerd. Indien u echter 
kostbare goederen zoals sieraden of 
geluidsapparatuur meeneemt, gaan wij ervan 
uit dat u deze zelf hebt verzekerd. Als u een 
inboedelverzekering hebt afgesloten, is het 
mogelijk dat uw inboedel ook is verzekerd 
als deze (gedeeltelijk) tijdelijk elders is 
ondergebracht. U kunt dit in uw polis nagaan. 

GGZ Friesland is niet aansprakelijk voor 
schade als gevolg van diefstal, vermissing en 
schade aan uw spullen, tenzij deze schade 
is veroorzaakt door, of te wijten is aan, 
personeel van GGZ Friesland. In dat laatste 
geval kunt u schriftelijk een schadeclaim 
indienen. 

HELDERE HUISREGELS
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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

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) 

Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging@ggzfriesland.nl
24-uurs bereikbaarheidsdienst, 
tel  06 23 30 47 91

Patiëntenvertrouwenspersonen:
Hans Floor (locaties Harlingen en Franeker)
Postbus 19, 8800 AA  Franeker
Tel:   0517 39 89 14
Mob: 06 55 91 02 69
Fax:  0517 39 36 33

HAAL HET BESTE UIT UW LEVEN
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Bert Hofma (locaties Dokkum, Leeuwarden, 
Sneek, Drachten en Heerenveen)
Postbus 466, 8901 BG  Leeuwarden
Tel:   058 253 91 95 of 0513 61 90 80
Mob: 06 48 98 11 31
Fax:  058 253 91 15

Klachtencommissie GGZ Friesland                             
Postbus 932, 8901 BS Leeuwarden 
Tel:  058 284 88 02 
Fax: 058 284 86 30
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

HAAL HET BESTE UIT UW LEVEN
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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

‘Wij bieden zorg dichtbij 

onze patiënten’
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GGZ Friesland heeft locaties door heel Friesland
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