
FACT 
Flexible Assertive Community Treatment
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voor mensen met ernstige 

psychiatrische aandoeningen 

en problemen op meerdere 

levensgebieden.

Wij zijn er
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FACT
Het FACT-team is er voor mensen met 
ernstige psychiatrische aandoeningen en 
problemen op meerdere levensgebieden. 
De patiënten hebben meestal eerder 
al behandelingen gevolgd, maar lopen 
opnieuw vast. 

Door de ernstige psychiatrische 
aandoeningen zijn er vaak moeilijkheden 
ontstaan op meerdere levensgebieden. Zo 
is het bijvoorbeeld mogelijk dat u moeite 
heeft om sociale relaties te onderhouden 
of dat u belemmeringen ervaart op uw 
werk of dagbesteding. Misschien heeft 
u financiële problemen, lukt het niet om 
goed voor uzelf te zorgen of heeft u moeite 
om de dag door te komen. Daardoor raakt 
u mogelijk in een isolement en gaat het 
steeds slechter met u. 

Soms is er sprake van een verslaving of 
komt u door grensoverschrijdend gedrag 
met de politie in aanraking. 

Het FACT-team is er ook wanneer mensen 
om u heen zich zorgen om u maken. Het 
kan namelijk zijn dat u het zelf niet in de 
gaten hebt, maar dat de mensen om u 
heen merken dat er iets aan de hand is. 
Ook dan probeert het FACT-team te kijken 
of er een vorm van hulp nodig is. 

Door de ernstige 
psychiatrische 
aandoeningen 

zijn er vaak 
moeilijkheden 

ontstaan op 
meerdere 

levensgebieden.
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bieden wij daar waar de 

patiënt is. Dit kan thuis zijn, 

maar ook in de opvang, op 

straat of in een kliniek.

Onze zorg
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Onze zorg
Het FACT-team komt daar waar de patiënt 
is. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook in de 
opvang, op straat of in een kliniek. U mag 
ook bij ons langskomen op kantoor. Soms 
wordt iemand tijdelijk opgenomen in een 
kliniek of in een ziekenhuis. Ook dan blijft 
het FACT-team met u in contact. Samen 
met de kliniek maken we een plan om er 
voor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer 
thuis bent.

De hulp en ondersteuning die het FACT-
team biedt is voor iedere patiënt anders. 
Ook zijn de behandeldoelen voor iedere 
patiënt verschillend. We sluiten aan bij 
wat u belangrijk en prettig vindt. Dit kan 
bijvoorbeeld betekenen dat we tijdens 
een wandeling gesprekken met u voeren 
of met u meegaan naar belangrijke en/of 
spannende afspraken. 

Behandeling
Een FACT-team is altijd een 
multidisciplinair team. Dat betekent dat 
verschillende hulpverleners met elk hun 
eigen deskundigheid samenwerken om u 
te helpen. U heeft daarom gesprekken met 
verschillende hulpverleners. Dat kunnen 
naast een agoog en verpleegkundige ook 
een psychiater, psycholoog, verpleegkundig 
specialist, trajectbegeleider of een  

ervaringsdeskundige zijn die uit eigen 
ervaring met de zorg u begeleidt. 

Tijdens uw behandeling praat u samen 
met een behandelaar over uw klachten. 
Ook krijgt u tips over hoe u beter om kunt 
gaan met uw psychiatrische aandoening. 
Daarnaast helpen we u met het op orde 
krijgen van praktische zaken op het gebied 
van werk of dagbesteding, geld, het 
huishouden en persoonlijke verzorging. 

Het doel van onze behandeling is uw 
herstel. Hierbij vinden we het belangrijk 
dat u zoveel mogelijk de eigen regie in 
handen hebt. Dit betekent dat wij niet 
zomaar dingen voor u gaan beslissen of 
overnemen, maar hierover juist het gesprek 
met u aangaan. 

We kunnen bijvoorbeeld vragen naar 
ervaringen van vroeger, wat heeft u eerder 
gedaan om op de been te blijven? Wat 
zijn uw dromen, wensen, geschiedenis, 
levensverwachtingen, talenten, sterke en 
zwakke punten enzovoort. U weet als geen 
ander wat uw situatie voor u betekent en 
op welke manier de zorg kan aansluiten op 
uw persoonlijke proces. Wij focussen ons 
op uw eigen kracht en werken toe naar 
zoveel mogelijk zelfstandigheid. 
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Uw familie, 
vrienden of 

andere naast-
betrokkenen 

kunnen een 
grote steun 
voor u zijn. 

Familie en naastbetrokkenen
Uw familie, vrienden of andere 
naastbetrokkenen kunnen een steun voor 
u zijn. Wij vinden het daarom belangrijk 
om hen bij uw behandeling te betrekken. 
Wij maken graag kennis met de mensen 
die dichtbij u staan en u mag altijd iemand 
uitnodigen om bij de gesprekken aanwezig 
te zijn. Dat is prettig voor u, maar ook voor 
ons. Wij krijgen op die manier namelijk 
nog meer informatie over hoe het met u 
gaat en over de problemen waar u tegen 
aanloopt. 

Het kan zijn dat u ook samen met uw 
naastbetrokkenen een behandeling volgt, 
zodat jullie elkaar beter leren begrijpen. 
Het is belangrijk dat u (weer) een goede 
band opbouwt met de mensen om u heen. 
Zij kunnen u ondersteunen bij het grip 
krijgen op uw leven. Uiteraard worden 
uw naasten alleen na goed overleg met u 
betrokken bij uw behandeling. 
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facebook.com/ggzfriesland

twitter.com/ggzfriesland

Meer informatie

GGZ Friesland FACT Drachten,  

Noord en Zuid

Locatie Nij Smellinghe

Compagnonsplein 1

9200 DA Drachten

088-3365602

www.ggzfriesland.nl 

GGZ Friesland Van Andel/FACT Dokkum

Locatie De Woudvaart

Birdaarderstraatweg 80B

9100 AC Dokkum

0519-229940

www.ggzfriesland.nl 

GGZ Friesland FACT Franeker

Locatie De Stipe

Burgemeester J. Dijkstraweg 6

8801 PG Franeker

088-3365602

www.ggzfriesland.nl 

GGZ Friesland FACT Heerenveen

Locatie Kastanjelaan

Kastanjelaan 1

8440 AS Heerenveen

088-3365602

www.ggzfriesland.nl 

GGZ Friesland FACT Leeuwarden Centrum, 

Noord en Zuid

Locatie Dammelaan

De Drie Dukatons 15

8917 ET Leeuwarden

088-3365602

www.ggzfriesland.nl 




