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2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 
 

 

1. Inleiding 

 

De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met ‘formeel familiebeleid’ bedoelen we het expliciete beleid 

van GGZ-instellingen over de relatie van de instelling met familie van GGZ-cliënten, dat tastbaar wordt in beleidsnotities, procesbeschrijvingen, 

werkafspraken, protocollen, richtlijnen, brochures e.d. 

 

De huidige situatie kan in beeld gebracht worden door per deelaspect van het formele familiebeleid de mate van ontwikkeling te beoordelen. Daartoe is 

in de checklist een vierpuntsschaal opgenomen. De vierpuntsschaal loopt van 0 t/m 3. 

 

0 = afwezig, (nog) niet ontwikkeld 

1 = onvoldoende ontwikkeld, de ontwikkeling stagneert 

2 = in ontwikkeling, wordt goed aan gewerkt  

3 = aanwezig, voldoende ontwikkeld 

 

Een ingevulde checklist kan door de familieraad gebruikt worden om in onderling overleg en/of overleg met de Raad van Bestuur en de cliëntenraad van 

de instelling prioriteiten voor verbetering van het formele familiebeleid te stellen en afspraken te maken over acties die door de instelling ondernomen 

worden om de gewenste situatie een stap dichterbij te brengen en welke concrete resultaten deze acties zullen opleveren. 

 

De checklist is gebaseerd op het HKZ certificatieschema GGZ (2009) en ‘Betrokken omgeving: modelregeling relatie GGZ-instelling - naastbetrokkenen’ 

(2004). De HKZ-normen en relevante richtlijnen uit de modelregeling zijn daartoe vertaald in deelaspecten van het formele familiebeleid (paragraaf 2.1 

t/m 2.3.) en aangevuld met aandachtspunten t.a.v. de pijlers familieraad (paragraaf 2.4), familievertrouwenspersoon (paragraaf 2.5) en klachtenregeling 

voor familieleden (paragraaf 2.6). Familieraden, Raden van Bestuur en cliëntenraden van GGZ-instellingen kunnen deze checklist dus gebruiken om te 

toetsen in hoeverre het formele familiebeleid voldoet aan de HKZ-normen en de richtlijnen uit de modelregeling ‘Betrokken omgeving’ (zie verder 

alinea 3). 

 

Een belangrijke beperking van deze checklist is dat alleen het beleid er mee geëvalueerd kan worden. Voor de evaluatie van de uitvoering van dat beleid 

door zorg- en dienstverleners en de ervaringen van familieleden zullen, desgewenst, andere instrumenten ingezet moeten worden. 
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2. Checklist formeel familiebeleid 

 

Toelichting bij “mate van ontwikkeling” 

0 = afwezig, (nog) niet ontwikkeld 

1 = onvoldoende ontwikkeld, de ontwikkeling stagneert 

2 = in ontwikkeling, wordt goed aan gewerkt  

3 = aanwezig, voldoende ontwikkeld 

 

 

2.1 Expliciet familiebeleid 

 

# Deelaspect Mate van ontwikkeling Ruimte voor opmerkingen/toelichting 

0 1 2 3 

1 De instelling heeft een document waarin expliciet beleid is 

geformuleerd over het omgaan met de omgeving van cliënt 

(familie en naastbetrokkenen). 

     

2 De familieraad wordt bij de totstandkoming van het 

beleidsplan betrokken. 

     

3 Beleid ten aanzien van de bejegening van naastbetrokkenen is 

terug te vinden in werkplannen (van de instelling). 

     

4 Beleid ten aanzien van de bejegening van naastbetrokkenen is 

terug te vinden in behandelplannen. 

     

 

In het familiebeleid is vastgelegd: 

 

5 Wat de uitgangspunten zijn m.b.t. de bejegening van 

naastbetrokkenen 

     

6 dat de instelling het belang van het verstrekken van goede 

informatie aan naastbetrokkenen erkent  
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7 dat de instelling erkent dat het belang van het verstrekken van 

goede informatie aan naastbetrokkenen niet mag leiden tot 

aantasting van het recht op zelfbeschikking van de cliënt 

     

8 op welke wijze naastbetrokkenen worden geïnformeerd      

9 op welke wijze naastbetrokkenen worden ingeschakeld bij de 

hulpverlening 

     

10 hoe te handelen in het geval van ontslag en time-outsituaties, 

als een cliënt geen contact met naastbetrokkenen wil 

     

 

 

2.2 Informatieverstrekking aan en ondersteuning van naastbetrokkenen 

 

# Deelaspect Mate van ontwikkeling Ruimte voor opmerkingen/toelichting 

0 1 2 3 

11 De instelling heeft een regeling voor informatieverstrekking en 

– indien nodig – ondersteuning aan familieleden en 

naastbetrokkenen 

     

 

In deze regeling is vastgelegd dat: 

 

12 Cliënt en hulpverlener afspraken maken over welke informatie 

aan welke naastbetrokkenen wordt verstrekt 

     

13 Als een cliënt geen afspraken wil maken over het informeren 

van naastbetrokkenen, de hulpverlener actief nagaat waarom 

dit het geval is. 
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14 In gevallen waarin dit de hulpverlener redelijk lijkt, deze zich 

zal inspannen om de cliënt ervan te overtuigen dat het 

informeren van naastbetrokkenen wenselijk is . 

     

15 De hulpverlener de uiteindelijke keuze van de cliënt 

respecteert. 

     

16 Afspraken (tussen hulpverleners en cliënten) over 

informatieverstrekking aan naastbetrokkenen, of het nalaten 

hiervan, worden vastgelegd in het behandelplan.  

     

17 Naastbetrokkenen recht hebben op het verkrijgen van niet 

persoonsgebonden informatie 

     

18 Er een duidelijk aanspreekpunt voor naastbetrokkenen is      

 

 

2.3 Algemene voorzieningen voor naastbetrokkenen 

 
# Deelaspect Mate van ontwikkeling Ruimte voor opmerkingen/toelichting 

1 2 3 4 

19 Er is een duidelijke brochure over het familiebeleid van de 

instelling 

     

20 Informatie voor naastbetrokkenen is duidelijk herkenbaar 

aanwezig op de website van de instelling 

     

21 Er is een duidelijk algemeen informatiepunt voor 

naastbetrokkenen zonder vaste contactpersoon 

     

22 Er is een klachtenregeling voor naastbetrokkenen      
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2.4 Familieraad 

 

# Deelaspect Mate van ontwikkeling Ruimte voor opmerkingen/toelichting 

1 2 3 4 

23 De familieraad heeft een samenwerkingsovereenkomst met 

de Raad van Bestuur van de instelling 

     

24 De familieraad beschikt over professionele ondersteuning 

vanuit de instelling 

a. ambtelijke ondersteuning 

b. secretariële ondersteuning 

 

 

    

     

     

25 De familieraad beschikt over een eigen budget      

26 De familieraad is als vertegenwoordiging van 

naastbetrokkenen betrokken bij de totstandkoming van het 

beleidsplan van de instelling 

     

27 De familieraad heeft een plek op de website van de instelling      

28 Er is informatiemateriaal beschikbaar van de familieraad voor 

familie en naastbetrokkenen 

     

29 De familieraad maakt jaarlijks een werkplan en een jaarverslag      

 

2.5 Familievertrouwenspersoon (FVP) 

 

# Deelaspect Mate van ontwikkeling Ruimte voor opmerkingen/toelichting 

1 2 3 4 

30 De instelling heeft beleid ontwikkeld rondom de functie van 

de familievertrouwenspersoon (FVP) 

     

31 Er is een familievertrouwenspersoon werkzaam in de instelling      

32 De familievertrouwenspersoon werkt vanuit een 

onafhankelijke positie 

     

33 Er zijn duidelijke afspraken over de scholing, de rol, de positie 

en de werkzaamheden van de FVP 
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34 De instelling heeft beleid rond de omgang met de 

familievertrouwenspersoon en het afdelingspersoneel 

     

35 Er is informatiemateriaal beschikbaar voor naastbetrokkenen 

over de familievertrouwenspersoon 

     

36 De instelling heeft beleid ontwikkeld rondom de rol van de 

familievertrouwenspersoon binnen de klachtenregeling 

     

37 De instelling heeft beleid ontwikkeld rondom de evaluatie van 

de werkzaamheden van de familievertrouwenspersoon 

     

 

 

2.6 Klachtenregeling voor familieleden  

 

# Deelaspect Mate van ontwikkeling Ruimte voor opmerkingen/toelichting 

1 2 3 4 

38 De instelling heeft een klachtenregeling voor 

naastbetrokkenen 

     

39 Naastbetrokkenen hebben het recht om onafhankelijk van de 

cliënt een klacht in te dienen bij de instelling 

     

40 Er is onafhankelijke ondersteuning van naastbetrokkenen 

gedurende de klachtenprocedure 

     

41 De instelling zorgt voor goede bekendheid van de 

klachtenregeling, o.a. door een folder en vermelding op de 

website van de instelling. 

     

42 De instelling wijst naastbetrokkenen op de mogelijkheid om 

over een klacht een melding te doen bij de regionale inspectie 

voor de volksgezondheid. 
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3. HKZ-normen en modelregeling ‘Betrokken omgeving’ 

 

Een eerste versie van het HKZ certificatieschema ‘Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg’ is in november 2002 verschenen. Stichting 

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) ontwikkelde dit certificatieschema op verzoek van brancheorganisatie GGZ Nederland. In 

2009 is het certificatieschema voor de GGZ herzien. De aanleiding hiervoor was tweeledig, namelijk de ontwikkelingen in de sector en wijzigingen in het 

HKZ-model. 

 

Het doel van de modelregeling ‘Betrokken omgeving’ is het geven van richtlijnen voor de omgang en communicatie met naastbetrokkenen door GGZ-

instellingen.In HKZ-termen is het een door de branche ontwikkeld kwaliteitsdocument, waarvoor een landelijk draagvlak bestaat en waarin voor de 

uitvoering van de geestelijke gezondheidszorg aanwijzingen zijn opgenomen van toepassing op de uitvoering van de zorg (het primaire proces) de 

organisatie en besturing van de zorg met een nadrukkelijke relatie op de uitvoering van zorg. 

 

 

3.1. HKZ-normen 

 

Voor toetsing van het formele familiebeleid zijn de volgende normen uit het HKZ certificatieschema GGZ van belang. 

 

Professioneel handelen 

 

HKZ Norm 1.2.1 

De organisatie voert de zorg- of dienstverlening uit volgens werkafspraken, protocollen en richtlijnen voor zover de beheersbaarheid van de zorg- of 

dienstverlening dit vereist. 

 

Informatievoorziening aan de cliënt 

 

HKZ Norm 2.2.3 (A) 

De organisatie betrekt indien nodig ook familieleden of naastbetrokkenen bij de informatievoorziening. 

 

HKZ Norm 2.2.3 (B) 

De organisatie betrekt indien nodig ook familieleden of naastbetrokkenen van de deelnemer bij de informatievoorziening. 
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Beleid 

 

HKZ Norm 4.1.8  

Bij de totstandkoming van het beleidsplan worden interne en externe belanghebbenden betrokken. 

 

Wijzigingen ten opzichte van het HKZ certificatieschema GGZ 2002 

 

De omgang met de omgeving van de cliënt is geen apart thema meer in het certificatieschema. De oude HKZ-norm 4.28.6 (de instelling heeft beleid 

ontwikkeld ten aanzien van het omgaan met de omgeving van de cliënt) is dan ook vervallen. Impliciet is de oude norm echter terug te vinden in de 

nieuwe HKZ-norm 1.2.1.  

 

Ook de oude HKZ-norm 2.13.1 (voor informatieverstrekking en – indien nodig – ondersteuning, tijdens het gehele primaire proces, aan familieleden en 

naastbetrokkenen hanteert de instelling een regeling) is vervallen. Impliciet is ook deze norm terug te vinden in de nieuwe HKZ-norm 1.2.1 en expliciet 

in de nieuwe HKZ-norm 2.2.3. 

 

 

3.2. Richtlijnen uit de modelregeling ‘Betrokken omgeving’ 

 

Voor toetsing van het formele familiebeleid zijn de volgende richtlijnen uit de modelregeling ‘Betrokken omgeving’ van belang. 

 

• De GGZ-instelling voert expliciet beleid m.b.t. de wijze waarop naastbetrokkenen worden geïnformeerd en/of ingeschakeld bij de hulpverlening. 

 

• De GGZ-instelling beschikt over expliciet beleid ten aanzien van de bejegening van naastbetrokkenen. Dit beleid is terug te vinden in werk- en 

behandelplannen.  

 

• De GGZ-instelling erkent het belang van het verstrekken van goede informatie aan naastbetrokkenen en erkent dat dit belang niet mag leiden 

tot aantasting van het recht op zelfbeschikking van de cliënt. De instelling legt dit vast in haar beleid. 

 

• De instelling formuleert beleid hoe te handelen in het geval van ontslag en time-outsituaties, als een cliënt geen contact met naastbetrokkenen 

wil. 
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• De GGZ-instelling legt in haar werkwijze en behandelprotocollen vast dat cliënt en hulpverlener afspraken maken over welke informatie aan 

welke naastbetrokkenen wordt verstrekt. 

 

• Als een cliënt geen afspraken wil maken over het informeren van naastbetrokkenen, gaat de hulpverlener actief na waarom dit het geval is. In 

gevallen waarin dit de hulpverlener redelijk lijkt, zal deze zich inspannen om de cliënt ervan te overtuigen dat het informeren van 

naastbetrokkenen wenselijk is. De hulpverlener respecteert de uiteindelijke keuze van de cliënt. Afspraken (tussen hulpverleners en cliënten) 

over informatieverstrekking aan naastbetrokkenen, of het nalaten hiervan, worden vastgelegd in het behandelplan. 

 

• Naastbetrokkenen hebben recht op het verkrijgen van niet persoonsgebonden informatie. 

 

• Cliënten en hulpverleners zijn op de hoogte van het beleid met betrekking tot naastbetrokkenen 
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2.1.1 Richtlijnen voor de omgang met familieleden van GGZ-cliënten 
 

 

De eerste pijler van het familiebeleid gaat over de omgang van zorgverleners met familieleden van 

GGZ-cliënten. Met richtlijnen voor de omgang met familieleden, bedoelen we de afspraken die 

gemaakt zijn  over de bejegening, het informeren,  bij de zorg betrekken en – indien nodig – 

ondersteunen van familie. Een basisdocument voor deze afspraken vormt de Modelregeling 

Betrokken Omgeving. Deze modelregeling zou op instellingsniveau verder uitgewerkt moeten 

worden in Richtlijnen. 

 

Modelregeling Betrokken omgeving 

In 2003 is een modelregeling opgesteld, met als titel Betrokken omgeving. Modelregeling relatie GGZ-

instelling – naastbetrokkenen. Bij het opstellen van dit document waren GGZ Nederland, 

cliëntenorganisaties en familieorganisaties betrokken. Mede op grond van dit brede draagvlak is de 

modelregeling Betrokken omgeving nog steeds een basisdocument voor de omgang met familie in 

GGZ-instellingen. 

 

De modelregeling Betrokken omgeving vormt voor vrijwel alle GGZ-instellingen het uitgangspunt 

voor de omgang met familie. Hoe er in de praktijk omgegaan wordt met deze modelregeling kan 

echter sterk verschillen: de één houdt zich er nauwgezet aan, terwijl de ander voor een  meer 

pragmatische interpretatie kiest.  

 

De modelregeling Betrokken omgeving is alweer bijna tien jaar oud, en daarmee niet helemaal meer 

up-to-date. Zo wordt in de modelregeling wel beschreven welk soort informatie familie zou moeten 

krijgen, maar niet de manier en het moment waarop deze informatie verstrekt wordt.  

Daarnaast  is er in de modelregeling nauwelijks aandacht voor de manier waarop familie en 

familiebeleid een plek krijgt in de structuur van de GGZ-organisatie. De familieraad en de 

familievertrouwenspersoon komen er niet in voor, de klachtenregeling wordt slechts zijdelings 

genoemd en niet verder uitgewerkt.  

 

 

Richtlijnen 

Richtlijnen voor de omgang met familieleden van GGZ-cliënten geven zowel cliënten als 

medewerkers  en familieleden duidelijkheid over de wijze waarop familieleden bejegend, 

geïnformeerd, bij de zorg betrokken en - indien nodig - ondersteund worden. Richtlijnen zijn een 

praktische uitwerking van de modelregeling Betrokken omgeving, afgestemd op de situatie binnen 

een GGZ-instelling. Binnen de richtlijnen kan er onderscheid gemaakt worden naar verschillende 

behandelfasen of -situaties. 

 

Uitgangspunt 

Het uitgangspunt voor richtlijnen is de erkenning van de positie van naastbetrokkenen waarbij er 

wordt gestreefd naar samenwerking in de triade tussen cliënt, hulpverlener en familie. Afspraken die 

binnen de triade gemaakt worden, kunnen worden vastgelegd in het behandel- of begeleidingsplan. 

 

Als een cliënt niet wil dat zijn familie betrokken wordt bij de hulpverlening, of geïnformeerd over zijn 

situatie, dan respecteert de instelling dat. In dit geval beperkt de informatievoorziening naar familie 

zich tot niet-persoonsgebonden informatie en zal er oog zijn voor de ondersteuningsbehoefte van 

familie. Bovendien hebben hulpverleners de taak om te proberen het contact tussen cliënt en zijn 

familie te herstellen. 



 

Handleiding Familiebeleid 

  

 

2.1.1 Richtlijnen voor de omgang met familieleden van 

GGZ-cliënten 

2/3 Versie 1.0, 12 oktober 2012 

   © SLKF Handleiding Familiebeleid 

 

Richtlijnen hebben betrekking op vier aspecten van de relatie van de GGZ-instelling met de familie: 

 

1. Bejegenen 

De richtlijnen geven duidelijkheid over de wijze waarop familie door hulpverleners wordt 

ontvangen. De omgang met familie dient serieus en respectvol te zijn, en afspraken dienen te 

worden nagekomen.  

 

2. Informeren 

In de richtlijnen is opgenomen welke informatie familie te allen tijde dient te ontvangen bij 

aanvang van de behandeling, ook als een cliënt niet wil dat zijn familie betrokken wordt. Dit 

is informatie over: 

• De algemene gang van zaken binnen de instelling 

• Algemene bijeenkomsten, cursusaanbod, preventie, voorlichtingsbijeenkomsten en 

respijtzorg voor familie 

• De familieraad, de familievertrouwenspersoon, de klachtenregeling en familie- en 

cliëntenorganisaties 

• Wettelijke regelingen 

 

Ook wordt vastgelegd in de richtlijnen wie verantwoordelijk is voor deze 

informatieverstrekking en op welk moment en op welke manier informatie aan familie 

gegeven wordt.  

 

3. Betrekken 

In een overgrote meerderheid van de gevallen zal familie wel degelijk betrokken zijn bij de 

behandeling en begeleiding van hun zieke naaste. De richtlijnen geven houvast over de rollen 

en verantwoordelijkheden van de drie partijen binnen de triade: hulpverlener, cliënt en 

familie maken afspraken over wie welke taken op zich neemt. Aandachtspunten hierbij zijn: 

• Uitnodigen van familie bij gesprekken 

• Hetero-anamnese 

• Opstellen van behandelplan, afspraken rondom eventuele crisis 

• Verlof, ontslag, overplaatsing, medicatie 

 

Om goed te kunnen samenwerken binnen de triade, geven de richtlijnen ook helderheid over 

afspraken rondom bereikbaarheid: 

• Systematische registratie van contactpersoon (familie) 

• Duidelijkheid over aanspreekpunt voor familie binnen de instelling 

• Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid hulpverleners (ook in geval van crisis buiten 

kantooruren) 

 

In de richtlijnen is tevens opgenomen hoe er gehandeld wordt als een cliënt niet wil dat zijn 

familie betrokken wordt bij zijn behandeling. In dergelijke gevallen hebben hulpverleners een 

inspanningsverplichting om het contact tussen cliënt en familie te hernieuwen. Ook moeten 

er afspraken met familie gemaakt worden over hoe te handelen in geval van ontslag en time-

out situaties. 

 

4. Ondersteunen 

In de richtlijnen is er ook aandacht voor de momenten en wijze waarop hulpverleners de 

wensen en behoeften van familie inventariseren en daarop aansluitend passende 

ondersteuning aanbieden.  
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Meer informatie: 
 

In de SLKF Handleiding Familiebeleid 

• 1.2 Criteria familiebeleid vanuit cliënten- en familieperspectief 

• 2.1.2  Model richtlijnen familiebeleid 

• 2.1.4  Voorbeelden van richtlijnen op instellingsniveau 

• B.3 Betrokken omgeving: modelregeling relatie GGZ-instelling - naastbetrokkenen 
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2.1.2 Modelrichtlijn Familie- en Naastbetrokkenenbeleid - SLKF 
 

Inleiding 

Op basis van de Modelregeling ‘Betrokken Omgeving’, de modelregeling relatie GGZ-instelling – 

naastbetrokkenen (2004), hebben GGZ-instellingen en familieraden de afgelopen vijf jaar 

familiebeleid (verder) vormgegeven in de praktijk. Helaas beschikken nog niet alle GGZ-instellingen 

over expliciet familiebeleid.  

 

Uit een inventarisatie van gehanteerd familiebeleid blijkt dat de familieraden en GGZ-instellingen die 

beschikken over familiebeleid bij het formuleren van eigen richtlijnen de Modelregeling gevolgd 

hebben; een aantal volgt de tekst vrij nauwgezet, een aantal heeft een concrete vertaalslag 

toegepast en de richtlijnen toegeschreven naar de verschillende behandelsituaties. 

 

De SLKF - Stichting Landelijke Koepel Familieraden in de GGZ  - ondersteunt familieraden en 

stimuleert GGZ-instellingen en familieraden om familiebeleid te ontwikkelen en te implementeren. 

Op basis van de Modelregeling  ‘Betrokken Omgeving’ en op basis van de diverse 

praktijktoepassingen van deze modelregeling heeft de SLKF een concept Richtlijn Relatie GGZ-

instelling – Naastbetrokkenen opgesteld. Dit concept is onlangs in de SLKF-training Richtlijnen 

Familiebeleid besproken. De Richtlijn Relatie GGZ-instelling – Naastbetrokkenen is bedoeld als een 

aanvulling op en een praktische vertaling van de richtlijnen zoals in de Modelregeling ‘Betrokken 

Omgeving’ verwoord.  

 

De SLKF werkt toe naar een Modelrichtlijn Familie- en Naastbetrokkenenbeleid die meer omvat dan 

de richtlijnen uit de huidige Modelregeling. Goed Familie- en Naastbetrokkenenbeleid houdt in dat er 

afspraken gemaakt worden tussen de drie partijen van de Triade (hulpverlener-cliёnt-

familie/naasten) over een goed gefaciliteerde familie- en naastbetrokkenenraad, de implementatie 

van de modelregeling, scholing van medewerkers, de status van de inbreng door familie en 

naastbetrokkenen, een klachtenregeling voor familie en naastbetrokkenen. Goed familie- en 

naastbetrokkenenbeleid omvat bovendien een onafhankelijke familievertrouwenspersoon, 

betrokkenheid met familieorganisaties en instrumenten zoals familieprestatie-indicatoren, familie-

klanttevredenheidsonderzoek en psycho-educatie. In de Modelrichtlijn Familie- en 

Naastbetrokkenenbeleid moet beschreven worden hoe de familie en naasten betrokken worden bij 

het opstellen van de strategie, het beleid en daaruit voortvloeiende jaarlijkse doelstellingen van de 

instelling en hoe zij betrokken worden bij de behandeling en begeleiding van de cliënt.  

 

Deze notitie schetst de contouren van de beoogde Modelrichtlijn Familie- en 

Naastbetrokkenenbeleid. Vervolgens komt de Richtlijn Relatie GGZ-instelling – Naastbetrokkenen als 

praktische uitwerking van de Modelregeling en onderdeel van het Familie- en 

Naastbetrokkenenbeleid aan bod. Als bijlage is een verkorte weergave opgenomen van de richtlijnen 

uit de Modelregeling ‘Betrokken Omgeving’. 

 

Modelrichtlijn Familie- en Naastbetrokkenenbeleid – eerste aanzet 

De SLKF en de aangesloten familie- en naastbetrokkenenraden werken aan een verdere definiëring 

van Familie- en Naastbetrokkenenbeleid. Tijdens landelijke dagen en de landelijke training is 

gesproken over de brede invulling van Familie- en Naastbetrokkenenbeleid. Op basis van deze 

besprekingen werkt SLKF verder aan de ontwikkeling van een Modelrichtlijn Familie- en 

Naastbetrokkenenbeleid.  
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In deze notitie wordt een eerste aanzet gegeven voor de te ontwikkelen Modelrichtlijn Familie- en 

Naastbetrokkenenbeleid. De modelrichtlijn baseert zich op de brede definitie van Familie- en 

Naastbetrokkenenbeleid.  

 

Familie- en Naastbetrokkenenbeleid 

Goed Familie- en Naastbetrokkenenbeleid omvat de volgende zaken: 

 

1. Een goed gefaciliteerde Familie- en Naastbetrokkenenraad met o.a.: 

a. Onafhankelijke ondersteuner, notulist; 

b. Vergaderruimte, internet, kopieerfaciliteiten etc.; 

c. Eigen budget t.b.v. scholing, mailings, activiteiten, onderzoek; 

d. Duidelijke status en positie FR, samenwerkingsovereenkomst, huishoudelijk 

reglement; 

e. Medewerking van instelling bij mailings i.v.m. (email)adressen achterban. 

 

2. Een Richtlijn Familie- en Naastbetrokkenenbeleid over: 

a. De betrokkenheid van familie en naasten bij het opstellen van strategie, beleid en 

jaarlijkse doelstellingen van de instelling; 

b. betrokkenheid bij de behandeling en begeleiding van de cliënt. 

 

3. Afspraken tussen de drie partijen van de Triade (hulpverlener – cliënt – familie/naasten) 

over: 

a. Implementatie Modelregeling Betrokken Omgeving (evt. met gebruik van de 

praktische Richtlijn Relatie GGZ-instelling – Naastbetrokkenen): de Modelregeling 

richt zich op het informeren en bejegenen van naastbetrokkenen, de Modelregeling 

gaat beperkt in op de betrokkenheid van familie en naastbetrokkenen bij de 

behandeling en de begeleiding van de cliënt;  in een update van de Modelregeling 

moeten voorzieningen zoals de FVP toegevoegd worden; 

b. Scholing medewerkers, status inbreng familie en naasten, klachtrecht familie en 

naasten. 

 

4. Een onafhankelijke Familievertrouwenspersoon (FVP) met o.a.: 

a. Beschikbaar per ggz-regio voor alle naastbetrokkenen van ggz-cliёnten; 

b. Onafhankelijk: inhoudelijk aangestuurd door een begeleidingscommissie waarin 

zowel familieorganisaties, cliëntenorganisaties als ggz-instellingen zijn 

vertegenwoordigd, organisatorisch ondergebracht bij een nog op te richten 

landelijke organisatie conform de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP); 

c. Bij de totstandbrenging van de functie dienen de familie- en naastbetrokkenenraden 

van de GGZ-instellingen te worden betrokken; 

d. Taken: advisering over hoe te handelen ten aanzien van de hulpverlening en ten 

aanzien van de cliënt, een luisterend oor bieden voor het verhaal van familie en 

naastbetrokkenen, ondersteuning bieden bij gesprekken met hulpverleners en hun 

leidinggevenden, bemiddelen tussen familie / naastbetrokkenen en hulpverleners, 

ondersteunen bij het indienen van klachten, signaleren van problematiek van familie 

en naastbetrokkenen en deze onder de aandacht brengen van de GGZ-instelling, 

signaleren van regels en werkwijzen van de GGZ-instelling die problemen of 

knelpunten bij de familie en naastbetrokkenen (kunnen) veroorzaken; 
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e. Benodigde bevoegdheden: informatie mogen verschaffen over de instelling, 

behandelprocedures en (in algemene zin) het behandelplan van de cliënt (inzage in 

het dossier is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de cliënt), toegang tot 

individuele hulpverleners, leidinggevenden, management en Raad van Bestuur, 

gevraagd en ongevraagd adviseren aan de diverse betrokken partijen, zonodig 

gebruik kunnen maken van hulpmiddelen zoals tolkendiensten, het werkterrein van 

de FVP strekt zich uit tot het volledige gebied van zorg en welzijn. 

 

5. Instrumenten Familie- en Naastbetrokkenenbeleid: 

a. Familie-prestatie-indicatoren 

b. Familie-klanttevredenheidsonderzoek 

c. Psycho-Educatie voor familie en naastbetrokkenen 

 

6. Betrokkenheid met familieorganisaties: 

a. Samenwerking met Familie- en Naastbetrokkenenraden en familieorganisaties 

zoals Ypsilon, Labyrint-In Perspectief, LSOVD, NVA, Balans om de legitimatie 

vanuit de achterban te vergroten. 
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Richtlijn Relatie GGZ-instelling – naastbetrokkenen - CONCEPT 

 

Uitgangspunten  

Erkenning van de positie van naastbetrokkenen
1
: ouders, partners, kinderen en andere direct 

betrokkenen. Naastbetrokkenen worden met aandacht en zorgvuldigheid behandeld. Er wordt 

gestreefd naar bondgenootschap en samenwerking in de triade tussen cliënt, hulpverlener en 

naastbetrokkenen. 

 

Autonomie en privacy: als een cliënt niet wil dat naastbetrokkenen bij de hulpverlening zijn 

betrokken of worden geïnformeerd, respecteert de instelling dat. Naastbetrokkenen krijgen dan 

alleen niet-persoonsgebonden informatie.  

 

Inspanningsverplichting: als er geen contact meer is tussen cliënt en naastbetrokkenen, gaat de 

hulpverlener bij de cliënt na wat daarvan de reden is. Indien wenselijk zal de hulpverlener zich 

inspannen het contact ‘te hernieuwen’. 

 

Doel 

Richtlijnen voor omgang en communicatie met naastbetrokkenen. 

 

Naastbetrokkenen informeren en betrekken bij de behandeling om een stabiele situatie van cliënt en 

naastbetrokkenen te realiseren. 

 

Richtlijnen algemene informatie  
De naastbetrokkenen krijgen altijd informatie over: 

 

• De algemene gang van zaken in de instelling (zorgaanbod en rechtspositie); 

• Algemene bijeenkomsten voor naastbetrokkenen en cursusaanbod preventie en voorlichting; 

• Familie- en Naastbetrokkenenraad, Familievertrouwenspersoon (FVP) en familie- en 

cliëntenverenigingen; 

• Klachtenregeling t.b.v. familie en naastbetrokkenen; 

• Overig aanbod naastbetrokkenen, bijvoorbeeld familiespreekuur. 

 

Algemene richtlijnen tijdens behandeling 
Wanneer de cliënt het ermee eens is dat naastbetrokkenen worden geïnformeerd 

 

Bij klinische opname 

• De instelling stelt naastbetrokkenen op de hoogte van een opname, indien de cliënt daarmee 

instemt. Bij voorkeur informeert de cliënt zijn naastbetrokkenen zelf en spreekt af wie er van 

de naastbetrokkenen als contactpersoon zal optreden. Vanuit de hulpverlening wordt ook 

een contactpersoon aangesteld. De contactpersoon wordt in het behandeldossier 

opgenomen. 

• Naastbetrokkenen uitnodigen voor het opnamegesprek; 

• Naastbetrokkenen informatiemap over de instelling geven en een rondleiding aanbieden; 

                                                           
1
 Naastbetrokkenen: ouders, partners, kinderen en andere direct betrokkenen. 
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• Naastbetrokkenen binnen drie weken een gesprek aanbieden. Indien de opname een 

vervolgbehandeling betreft, naastbetrokkenen binnen zes weken uitnodigen voor een 

kennismakingsgesprek en minimaal 1 x per jaar een naastbetrokkenenbijeenkomst houden; 

• Kennis maken met de EVV (eerst verantwoordelijk verpleegkundige), SPV (sociaal 

psychiatrisch verpleegkundige), behandelend psychiater en indien gewenst periodieke 

gesprekken met hen en de cliënt; 

• Indien mogelijk naastbetrokkenen structureel bij de behandeling betrekken. Samenwerking 

in de triade tussen cliënt, naastbetrokkenen en hulpverlening. Naastbetrokkenen betrekken 

bij het behandelplan en indien van toepassing het crisisinterventieplan / signaleringsplan: 

indien mogelijk en gewenst uitnodigen bij voorbereiding en /of behandelplanbespreking; 

• Bij gedwongen behandeling (medicatie, separatie) naastbetrokkenen inlichten, indien 

mogelijk vooraf; 

• Naastbetrokkenen psycho-educatie aanbieden en uitleg over medicijngebruik. 

Naastbetrokkenen vragen wat zij nodig hebben: actief informeren en navragen, informeren 

van allochtone families (gebruik van tolk, meertalige informatie over ziektebeeld, rechten en 

plichten van de instelling); 

• Verlofregeling met naastbetrokkenen bespreken en (indien nodig) nabespreken; 

• Naastbetrokkenen tijdig betrekken bij overplaatsing en/of ontslag en nazorg aanbieden; 

• Naastbetrokkenen uitnodigen voor een evaluatiegesprek; 

• Na ontslag moet voor de naastbetrokkenen duidelijk zijn welke behandelaar / 

contactpersoon ze kunnen bellen. 

 

Bij ambulante behandeling 

• Kortdurende zorg: bij deeltijdbehandeling en polikliniek wordt in overleg bepaald of en hoe 

de naastbetrokkenen bij de behandeling betrokken worden; 

• Langdurige zorg: een contactpersoon vanuit de hulpverlening en vanuit de naastbetrokkenen 

aanstellen en in het behandelplan vastleggen; 

• Langdurige zorg: kennis maken met casemanager, SPV, behandelend psychiater en indien 

gewenst periodiek overleg; 

• Langdurige zorg: Naastbetrokkenen betrekken bij het behandelplan en indien van toepassing 

het crisisinterventieplan / signaleringsplan. 

 

Crisisdienst (binnen en buiten kantoortijden) 

• Eerste opvang van naastbetrokkenen; 

• Naastbetrokkenen zijn idealiter bij het intakegesprek; 

• Binnen kantoortijden: naastbetrokkenen het telefoonnummer van contactpersoon geven; 

• Buiten kantoortijden: naastbetrokkenen telefoonnummers van de crisisdienst geven d.m.v. 

de crisiskaart; 

• Contactpersoon namens naastbetrokkenen aanstellen en in behandelplan / EPD invoeren. 

 

Algemene richtlijnen na ontslag: aanbieden vangnet 

• Hulpverlener stimuleert naastbetrokkenen en cliënt om gezamenlijk een signaleringsplan te 

maken, indien de cliënt instemt met betrokkenheid van de familie; 

• Naam doorgeven van de nieuwe behandelaar; 

• Telefonisch contact bij onrust en dreigende decompensatie van de cliënt. 
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Richtlijnen informatieverstrekking zonder toestemming cliënt  
Wanneer de cliënt niet wil dat naastbetrokkenen worden geïnformeerd 

 

• Bij gedwongen opname: naastbetrokkenen op de hoogte brengen; 

• Naastbetrokkenen algemene informatie meegeven over instelling en behandelaanbod; 

• Naastbetrokkenen informeren wat er mogelijk en onmogelijk is aan de hand van wet- en 

regelgeving; 

• Inspanning van hulpverlener om het contact tussen naastbetrokkenen en cliënt zodanig te 

herstellen zodat naastbetrokkenen geïnformeerd mogen worden; 

• Informeren over aanbod van cursussen en psycho-educatie, bijeenkomsten en spreekuren 

voor naastbetrokkenen, familieraad, FVP, familie- en cliëntenorganisaties en 

klachtenregeling. 
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BIJLAGE 1 
Om een compleet overzicht te geven van alle beschikbare richtlijnen is deze bijlage toegevoegd met 

daarin een beknopte weergave van de richtlijnen uit de Modelregeling ‘Betrokken Omgeving’. Tot 

slot staan de twee tabellen vermeld die afkomstig zijn uit de modelregeling om duidelijk te maken 

om welke persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden informatie het gaat.  

 

Modelregeling Betrokken Omgeving 
De Modelregeling Betrokken Omgeving (2004) biedt richtlijnen voor beleid ten aanzien van de 

omgang en communicatie tussen een GGZ-instelling en naastbetrokkenen. De richtlijnen uit deze 

modelregeling worden in deze bijlage beknopt en puntsgewijs weergegeven. Afgesloten wordt met 

twee tabellen afkomstig uit de modelregeling gericht op persoonsgebonden en niet-

persoonsgebonden informatie.  

 

Uitgangspunten 

- Erkenning positie naastbetrokkenen: de instelling hanteert expliciet beleid gericht op het 

informeren en betrekken van naastbetrokkenen bij de hulpverlening; 

- Autonomie en privacy: als een cliënt niet wil dat naastbetrokkenen bij de hulpverlening zijn 

betrokken of worden geïnformeerd, respecteert de instelling dat. Naastbetrokkenen krijgen 

dan alleen niet-persoonsgebonden informatie (zie tabel 1). 

 

1. Bejegenen 

 

Richtlijnen Contact en Betrokkenheid: 

 

• De instelling beschikt over expliciet beleid ten aanzien van de bejegening van 

naastbetrokkenen. Uitgangspunt is een respectvolle en serieuze benadering; 

• De instelling stelt naastbetrokkenen op de hoogte van een opname, indien de cliënt daarmee 

instemt. Bij voorkeur informeert een cliënt zijn naastbetrokkenen zelf; 

• Als er geen contact meer is tussen cliënt en naastbetrokkenen zal, indien wenselijk, de 

hulpverlener zich inspannen het contact ‘te hernieuwen’; 

• De hulpverlener beantwoordt vragen van naastbetrokkenen zorgvuldig en met respect; 

• Het is wenselijk dat bij de instelling voor iedere cliënt een contactpersoon uit de kring 

naastbetrokkenen bekend is. In principe maakt de cliënt hierover zelf een afspraak met 

naastbetrokkenen. De afspraak wordt vastgelegd in het behandeldossier; 

• Als een hulpverlener vertrouwelijke informatie van een naastbetrokkene in ontvangst neemt, 

behandelt hij/zij deze als zodanig en geeft deze niet zonder toestemming van 

naastbetrokkene aan de cliënt; 

• Als de behandeling te voorziene gevolgen heeft voor naastbetrokkenen (verlofafspraken, 

time-outperiodes), hoort de instelling hen en betrekt hen bij het maken van afspraken in het 

kader van het behandelingsplan. Dit kan alleen met instemming van de cliënt. 

 

Richtlijnen Steun: 

• Als naastbetrokkenen met instemming van de cliënt een rol spelen bij de ondersteuning van 

een cliënt (verlofperiodes, na ontslag), dan biedt de instelling: emotionele en praktische 

ondersteuning aan naastbetrokkenen, nazorg na ernstige incidenten aan naastbetrokkenen 

en ondersteunende activiteiten aan naastbetrokkenen voor het kunnen omgaan met 

gedragingen van de cliënt; 
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• De instelling overlegt met de cliënt en naastbetrokkenen indien er zicht is op weekendverlof, 

time-outperiodes of ontslag en bespreekt de mogelijkheden voor nazorg. Waar nodig en 

mogelijk evalueert de instelling naderhand het verlof met naastbetrokkenen en de cliënt; 

• De instelling maakt met instemming van de cliënt procedureafspraken met de 

naastbetrokkenen over wat zij doen als de cliënt wegloopt en /of in crisis raakt of dreigt te 

geraken tijdens verlof, time-outperiodes of ontslag; 

• De instelling wijst naastbetrokkenen op het bestaan van familieorganisaties en op het 

bestaan van familieraden of ouderraden. 

 

2. Informeren 

 

Richtlijnen Informatieverstrekking: 

 

• De instelling erkent het belang van het verstrekken van goede informatie aan 

naastbetrokkenen en erkent dat dit belang niet mag leiden tot aantasting van het recht op 

zelfbeschikking van de cliënt. De instelling legt dit vast in haar beleid; 

• De instelling legt in haar werkwijze en behandelprotocollen vast dat cliënt en hulpverlener 

afspraken maken over welke informatie aan welke naastbetrokkenen wordt verstrekt; 

• Als een cliënt geen afspraken wil maken over het informeren van naastbetrokkenen, gaat de 

hulpverlener actief na waarom dit het geval is. Afspraken over informatieverstrekking, of het 

nalaten hiervan, worden vastgelegd in het behandelingsplan; 

• Naastbetrokkenen hebben het recht op het verkrijgen van niet-persoonsgebonden 

informatie. Wanneer een cliënt geen toestemming geeft voor het verstrekken van informatie 

aan naastbetrokkenen, verstrekt de instelling informatie over de onderwerpen genoemd in 

tabel 1;  

• Als de cliënt toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan naastbetrokkenen, 

geeft de instelling ook persoonsgebonden informatie (zie tabel 2). De hulpverlener en de 

cliënt maken afspraken over de grenzen van de inhoudelijke informatieverstrekking en aan 

wie deze wordt verstrekt. Deze afspraken worden vastgelegd in het behandelingsplan en 

regelmatig geactualiseerd; 

• Als de cliënt weigert persoonsgebonden informatie te verstrekken aan naastbetrokkenen, 

kan dit consequenties hebben voor de inhoud van zorg en behandeling. De instelling 

formuleert beleid hoe te handelen in het geval van ontslag en time-outsituaties, als een 

cliënt geen contact met naastbetrokkenen wil. Algemeen beleid valt onder niet-

persoonsgebonden informatie. Beleid betrekking hebbende op een cliënt valt onder 

persoonsgebonden informatie. 

 

3. Voorzieningen 

 

Richtlijnen Communicatie: 

• De instelling heeft een brochure waarin zij haar beleid met betrekking tot naastbetrokkenen 

duidelijk uiteenzet; 

• De instelling heeft een duidelijk aanspreekpunt waar naastbetrokkenen terecht kunnen met 

vragen (algemeen informatiepunt en bereikbaarheid vaste contactpersoon); 

• Cliënten en hulpverleners zijn op de hoogte van het beleid met betrekking tot 

naastbetrokkenen. 
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Richtlijnen Klachtenregeling: 

 

• Naastbetrokkenen kunnen mondeling bij de persoon in kwestie hun beklag doen over een 

ongewenste gang van zaken; 

• De instelling hanteert bij voorkeur een klachtenregeling voor naastbetrokkenen; 

• De instelling zorgt voor een goede bekendheid van de klachtenregeling; 

• De instelling wijst naastbetrokkenen op de mogelijkheid om over een klacht een melding te 

doen bij de regionale inspectie voor de volksgezondheid. 
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Tabel 1: Niet-persoonsgebonden informatie 

Fase zorgproces Informatie 

 

Aanmeldingsfase 

 

Over het zorgaanbod: 

- (on)mogelijkheden van de instelling 

- vervolg (procedure) 

- alternatieven van hulpverlening 

 

Over de rechtspositie: 

- informatierecht van naastbetrokkenen 

- klachtenregeling 

- huisregels 

- dossiervorming 

 

 

Indicatie en hulpverleningsfase 

 

 

Geen informatie zonder toestemming 

 

Hulpverleningsfase 

 

Over de rechtspositie: 

 

- klachtenregeling 

- privacyreglement 

- dossiervorming 

- inzage dossier 

- bewaartermijn en vernietiging dossier 

- belangenbehartiging van de cliënt 

- participatie van de cliënt 

- participatie van de naastbetrokkenen bij de hulpverlening 

- informatierecht van familieleden 

 

 

Afsluiting en overdracht 

 

Over de rechtspositie: 

 

- klachtenregeling 

- dossiervorming 

- inzage dossier 

- bewaartermijn en vernietiging dossier 

 

Tabel 2: Persoonsgebonden informatie 

Fase zorgproces Informatie 

 

Aanmeldingsfase 

 

Over het zorgaanbod: 

 

- (on)mogelijkheden van de instelling 

- vervolg (procedure) 
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- alternatieven van hulpverlening 

 

Over de rechtspositie: 

- informatierecht van naastbetrokkenen 

- klachtenregeling 

- huisregels 

- dossiervorming 

 

 

Indicatie en hulpverleningsfase 

 

Over het zorgaanbod: 

- probleemdefinitie 

- hulpverleningssetting 

- prognose hulpverlening / behandelduur 

- bij afwijzing: alternatieven 

 

 

Hulpverleningsfase 

 

Over de hulpverlening: 

 

- (behandel)doelen 

- prognose hulpverlening / behandelduur 

 

Over het hulpverleningsplan: 

- hulpverlening / therapie 

- medicatie 

- consequenties van de hulpverlening / behandeling 

- behandeling 

- uitvoering / taakverdeling 

- voortgang 

- wijzigingen 

- bezoek/verloftijden 

 

Over de kosten: 

- eigen bijdrage 

- reiskosten 

 

 

Afsluiting en overdracht 

 

Over de afbouw: 

- planning 

- ontslagprocedure 

 

Over de vervolgprocedure: 

- nazorgplan 

- terugvalpreventie 

- taakverdeling 

- planning 

 

Deze modelrichtlijn is opgesteld door De Klijne Advies, in opdracht van de SLKF. December 2009. 
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2.1.3 Checklist familiebeleid – Richtlijnen – GGZ Oost-Brabant 

 

Wat verstaan we onder familiebeleid? 

Familie en naasten maken deel uit van het leven van cliënten, daarom moet aandacht voor naastbetrokkenen een belangrijke rol spelen in de 

hulpverlening. Familie kan als ‘partner in zorg’ een bijdrage leveren. Uit onderzoek blijkt dat de kans op succesvol behandelen toe neemt als de 

samenwerking en afstemming tussen  hulpverlener, cliënt en familie goed uit de verf komt. Dit is de basis van het familiebeleid binnen GGZ 

Oost Brabant. 

Het gaat hierbij om het daadwerkelijk communiceren, met familie en medewerkers die in de geest van de richtlijnen voor praktisch 

familiebeleid kunnen EN willen handelen. 

 

Waarvoor is deze checklist? 

Met behulp van deze lijst kan een inventarisatie gemaakt worden om te kijken hoe het staat met het handelen volgens de richtlijnen. Wat gaat 

goed en waar zijn punten van verbetering. Samen in overleg gaan om tot verbeteringen te komen. Deze verbeteracties worden vastgelegd in 

het jaarplan. 
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Pijler: informeren van en omgang met familie 

Deze pijler bestaat uit een aantal punten, die verder uitgewerkt worden: 

 

Afspraken omtrent informatievoorziening: 

Het gaat hierbij over informatie over de algemene gang van zaken over de organisatie, maar ook over het ziektebeeld en de behandeling die 

geboden wordt. Denk hierbij aan algemene bijeenkomsten voor naastbetrokkenen, cursusaanbod over het ziektebeeld, preventie, 

voorlichtingsbijeenkomsten, respijtzorg voor familie, de familieraad, familievertrouwenspersoon, familieverenigingen, hoe familie bij de zorg 

aan de cliënt betrokken kan worden en over wettelijke regelingen. 

 

1. Zijn er afspraken gemaakt met de cliënt over welke naastbetrokkenen welke informatie krijgen?  � ja  � nee 

2. Zijn deze afspraken terug te vinden in het dossier van de cliënt? � ja  � nee 

3. Als de cliënt aangeeft dat er geen informatie aan de naastbetrokkenen wordt verstrekt: 

 a. kom je hier dan regelmatig bij de cliënt op terug? � ja  � nee 

 b. leg je het belang van de informatieverstrekking aan de naastbetrokkenen uit? � ja  � nee 

 c. wordt de familie van dit besluit op de hoogte gesteld? � ja  � nee 

 d. wordt er dan wel niet-persoonsgebonden informatie verstrekt? Eventueel door een andere hulpverlener? � ja  � nee 

 e. wordt in bijzondere situaties, waar sprake is van vitaal belang voor de cliënt, wel beperkte persoonsgebonden 

     informatie gegeven, ondanks de weigering van de cliënt (zie de wet BOPZ)? � ja  � nee 

 

Afspraken omtrent bejegening: 

Hieronder wordt verstaan hoe hulpverlener, cliënt en naastbetrokkenen met elkaar omgaan. Wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden 

worden besproken. Hoe zorg je er voor als hulpverlener dat je aanspreekbaar bent voor naastbetrokkenen; wat is realistisch voor 

naastbetrokkenen om te verwachten. 

 

4. Heb je afspraken gemaakt met de cliënt m.b.t. de bejegening van naastbetrokkenen en zij hiervan op de hoogte  

    gesteld? � ja  � nee 

5. Worden deze omgangsregels en gemaakte afspraken door jou, als hulpverlener, nageleefd? � ja  � nee 
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6. Worden vragen van familie zorgvuldig en met respect beantwoord? � ja  � nee 

 

Afspraken omtrent betrokkenheid: 

Betrokkenheid bij de behandeling zal niet in elke situatie en voor elke cliënt even groot zijn. Sommige vragen zullen meer van toepassing zijn in 

een klinische dan in een ambulante setting. 

 

7. Worden de naastbetrokkenen uitgenodigd voor het/een intake of opnamegesprek? � ja  � nee 

8. Wordt er bij naastbetrokkenen geïnformeerd naar de geschiedenis van de cliënt? � ja  � nee 

9. Worden naastbetrokkenen óf door de cliënt of door jezelf op de hoogte gesteld van een eventuele opname  

    (indien van toepassing)? � ja  � nee 

10. Worden naastbetrokkenen óf door de cliënt of door jezelf op de hoogte gesteld van afspraken rond de behandeling  

       die gevolgen hebben voor de naastbetrokkenen? � ja  � nee 

 

Afspraken omtrent ondersteuning: 

Als naasten direct betrokken zijn bij zorg, zijn ze ook een partij in het maken van afspraken. Tevens hebben zij behoeften aan ondersteuning 

voor henzelf, zoals door het voeren van gesprekken en cursussen (binnen GGZ Oost Brabant) als via familieorganisatie (buiten GGZ Oost 

Brabant). 

 

11. Worden naastbetrokkenen, indien van toepassen, betrokken bij het maken van afspraken, zoals (weekend)verlof,  

      time-outperiodes , ontslag, wijziging van medicatie of hoe te handelen bij een eventuele crisis? � ja  � nee 

12. Worden er procedureafspraken gemaakt met naastbetrokkenen over wat zij moeten doen als cliënt wegloopt  

      of in crisis raakt? Of wordt de naastbetrokkenen uitgelegd waarom niet? � ja  � nee 

13. Wordt er eerste opvang geboden aan naastbetrokkenen (ook als de cliënt geen contact wil met naasten) bij een 

      intake, opname of crisisopname? � ja  � nee 

14. Worden naastbetrokkenen gewezen op mogelijkheden tot ondersteuning (praktisch maar ook emotioneel), 

     zowel intern als extern?  � ja  � nee 
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Afspraken omtrent bereikbaarheid: 

15. Is er in overleg met de cliënt een vast contactpersoon uit de kring van naastbetrokkenen? � ja  � nee 

16. Is er ook een vast aanspreekpunt bij GGZ Oost Brabant voor de naastbetrokkenen? � ja  � nee 

17. Als het aanspreekpunt wisselt, is er dan sprake van een ‘warme overdracht’? � ja  � nee 

18. In geval van crisis buiten kantoortijden; weten de naastbetrokkenen wie zij kunnen benaderen? � ja  � nee 

19. Ben je als hulpverlener goed bereikbaar voor de naastbetrokkenen? � ja  � nee 
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Documenten opgenomen met toestemming van de betreffende instellingen 

 

2.1.4 Voorbeelden van Richtlijnen op instellingsniveau 
 

 

• Richtlijnen familiebeleid – GGZ Rijnstreek 

GGZ Rijnstreek is één van de zes regionale centra van Rivierduinen, een organisatie voor 

geestelijke gezondheidszorg in het noorden en midden van  Zuid-Holland. GGZ Rijnstreek 

biedt kort- en langdurende geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen en ouderen vanuit 

diverse vestigingen in Alphen aan den Rijn. 

 

www.ggzrijnstreek.nl /www.rivierduinen.nl 

 

 

• Richtlijn naastbetrokkenen, cliënten en hulpverleners; hoe werken we goed 

samen? – Arkin 

Arkin in Amsterdam is één van de grootste GGZ-instellingen in Nederland. Bij onderdelen 

zoals Jellinek, Mentrum, Inforsa en PuntP kunnen cliënten terecht voor preventie, 

behandeling, rehabilitatie en re-integratie en zorg bij psychiatrische en ernstige psychische 

problemen, met verslavingsproblemen en/of daaraan gerelateerde risicovolle levensstijlen. 

 

Binnen Arkin worden twee richtlijnen gebruikt:  

o Richtlijn werken in de triade (langdurige en hoogintensieve zorg) 

o Richtlijn werken in de triade (kortdurende, curatieve zorg) 

 

www.arkin.nl  

 

 

• Uitvoeringsovereenkomst familiebeleid – GGNet 

GGNet is een tweedelijns organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Vanuit zo’n 60 

locaties in Gelderland worden alle soorten psychische hulp geboden. Van preventieve 

cursussen tot langere therapievormen. 

 

www.ggnet.nl  
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   onderdeel van Rivierduinen 

  organisatie voor geestelijke gezondheidszorg 

 

Auteur(s) 

Functie(s) 

Datum   01-05 -09 

Versie   1 
Status   definitief 

 
 

 

 

 

Richtlijnen familiebeleid 

 
 

Uitgangspunt: Familie* is een partner in de zorg. De familie wordt met aandacht en zorgvuldigheid 

behandeld. De richtlijnen worden in samenwerking met de familie en hulpverleners 

uitgevoerd; GGZ Rijnstreek en familie hebben elkaar nodig. 

 

Doel: Familie informeren en betrekken bij de behandeling om een stabiele situatie van cliënt 

en familie te realiseren. 

 

 

*) Onder familie verstaan we: familie, kinderen en anderen direct betrokkenen 

 

Algemene richtlijnen tijdens behandeling: wanneer de cliënt het ermee eens is dat familie wordt 

betrokken 

• Familie informatie geven over de procedures en het doel van de behandeling 

• Familie informatiemap/envelop geven met het o.a. volgende foldermateriaal: 

- Afdelingsinformatie 

- Cliëntenraad & Familiespreekuur 

- GGZ Rijnstreek folder en klachtenprocedure 

• Informeren van familie en kinderen: over de mogelijkheden voor extra ondersteuning voor 

de ouder(s), kinderen of gezin 

• Indien mogelijk familie structureel bij de behandeling betrekken. Samenwerking tussen 

cliënt, familie en hulpverlening 

• Familie vragen wat zij nodig heeft: 

- actief informeren en navragen, Informeren van allochtone families (gebruik van tolk, 

meertalige informatie over ziektebeeld, rechten en plichten van de instelling) 

• Inspanning verrichten om verstoord/verbroken familiecontact te herstellen 

• Familie wordt verwezen naar algemene bijeenkomsten over preventie en voorlichting 

 

Algemene richtlijnen na ontslag 

Familie vangnet aanbieden d.m.v. 

• Een signaleringsplan, hulpverlener stimuleert familie en cliënt om gezamenlijk een 

signaleringsplan te maken, indien cliënt instemt met betrokkenheid van de familie 

• Naam doorgeven van de nieuwe behandelaar 

• Telefonisch contact bij onrust en dreigende decompensatie van cliënt 
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Kortdurende zorg – kliniek volwassenen en ouderen, 

 

Gedwongen opname 

• Aanwijzen van een vaste contactpersoon voor familie 

• Contactpersoon familie vragen en invoeren in EPD 

• Familie in de gelegenheid stellen aanwezig te zijn bij de opname/intakegesprek 

• Familie (indien mogelijk) van tevoren inlichten bij gedwongen medicatie en separatie 

• Familie de volgende dag (eventueel) gesprek aanbieden 

• Familie betrekken bij het behandelplan; indien cliënt instemt met betrokkenheid van de 

familie 

• Familie psycho-educatie aanbieden 

• Familie tijdig betrekken bij overplaatsing en/of ontslag, indien mogelijk en gewenst 

• Familie uitnodigen voor een evaluatiegesprek, indien mogelijk en gewenst 

• Verlofregeling met familie overleggen en nabespreken 

• Familie wijzen op familiespreekuur in kliniek Rijnaarde 

 

Vrijwillige opname 

• Aanwijzen van een vaste contactpersoon voor familie, indien cliënt instemt met 

betrokkenheid van de familie 

• Contactpersoon familie vragen en invoeren in EPD 

• Familie uitnodigen om aanwezig te zijn bij het opname/intakegesprek, indien cliënt instemt 

met betrokkenheid van familie 

• Familie betrekken bij het behandelplan; indien cliënt instemt met betrokkenheid van de 

familie 

• Familie psycho-educatie aanbieden 

• Familie tijdig betrekken bij overplaatsing en/of ontslag, indien mogelijk en gewenst 

• Familie uitnodigen voor een evaluatiegesprek, indien mogelijk en gewenst 

• Verlofregeling met familie overleggen en indien nodig nabespreken 

• Familie wijzen op familiespreekuur in kliniek Rijnaarde 

 

Langdurende zorg - kliniek 

• Aanwijzen vast contactpersoon voor familie bij intakegesprek 

• Contactpersoon familie vragen en invoeren in EPD 

• Familie binnen 6 weken uitnodigen voor een kennismakingsgesprek 

• Familie betrekken bij het signaleringsplan en indien gewenst bij het behandelplan, indien 

cliënt instemt met betrokkenheid van de familie 

• Familie van de behandelplan/begeleidingsbespreking op de hoogte brengen, indien cliënt 

instemt met betrokkenheid van de familie 

• Familie op indicatie gesprekken aanbieden 

• Familie psycho-educatie aanbieden, 

• Familie wordt geïnformeerd over de algemene bijeenkomsten over preventie en voorlichting 

• Minimaal 1x per jaar familie voor familiebijeenkomst uitnodigen 

• Familie tijdig betrekken bij overplaatsing en/of ontslag, indien mogelijk en gewenst 

• Na ontslag familie uitnodigen voor een evaluatiegesprek, indien mogelijk en gewenst 
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Psychiatrische behandeling en begeleiding aan huis 

• Aanwijzen van een vaste contactpersoon voor familie. 

• Contactpersoon familie vragen en invoeren in EPD 

• Indien gewenst, kennismaken met familie door casemanager/spv 

• Indien gewenst, tijd maken door ambulant verpleegkundige/spv om met familie gesprekken 

aan te gaan 

• Streven naar samenwerking tussen familie en hulpverlening 

 

Kortdurende zorg – deeltijdbehandeling en polikliniek 

• Bij deeltijd en poliklinische behandeling wordt familie op indicatie uitgenodigd 

• Familie psycho-educatie aanbieden 

• Familie wordt geïnformeerd over de algemene bijeenkomsten over preventie en voorlichting 

• Wanneer er kinderen bij de behandeling betrokken zijn, wordt gewezen op de KOPP 

mogelijkheden 

 

Crisisdienst: binnen en buiten kantoortijden 

• Familie is idealiter bij het intakegesprek (behalve wanneer er geen familie is) 

• Binnen kantoortijden: familie het telefoonnummer van contactpersoon geven 

• Indien nodig: contactpersoon van familie vragen 

 

Onderstaande richtlijnen gelden wanneer cliënt niet wil dat familie wordt geïnformeerd. 

• Bij gedwongen opname: familie op de hoogte brengen, indien mogelijk en gewenst 

• Familie algemene informatie meegeven over GGZ Rijnstreek, niet over de cliënt 

• Familie informeren wat er mogelijk en onmogelijk is op geleide van de wet- en regelgeving 

• Inspanning van afdeling om het contact tussen familie en cliënt zodanig te herstellen zodat 

familie geïnformeerd mag worden 

• Verwijzen naar de voorlichtingen preventie van de zorgprogramma’s i.v.m. psycho-educatie 

en aanbod cursussen 

• Familie wijzen op familiespreekuur in kliniek Rijnaarde 
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RichtlijnRichtlijnRichtlijnRichtlijn    voor BU’s  WZ en HIvoor BU’s  WZ en HIvoor BU’s  WZ en HIvoor BU’s  WZ en HI    

Naastbetrokkenen, Cliënten & Hulpverleners Naastbetrokkenen, Cliënten & Hulpverleners Naastbetrokkenen, Cliënten & Hulpverleners Naastbetrokkenen, Cliënten & Hulpverleners     
 
Hoe werken we goed samen? 
 

 

Dit document is tot stand gekomen in samenspraak met de Naastbetrokkenenraad, 

Bureau Geneesheer Directeur en medewerkers van de BU Wijkgerichte Zorg.  

 

    
InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave    
 

Definitie ......................................................................................................................1 

VISIE ............................................................................................................................2 

Checklist .....................................................................................................................2 

Praktische handleiding .................................................................................................3 

Bijlage 1: Steun voor naastbetrokkenen ........................................................................7 

Bijlage 2: Achtergronden ..............................................................................................9 

 

Tabel 1: Niet-persoonsgebonden informatie ............................................................... 10 

Tabel 2: Persoonsgebonden informatie die niet zonder toestemming van cliënt mag 

worden verstrekt ....................................................................................................... 11 

Tabel 3: Persoonsgebonden informatie die zonder toestemming van cliënt mag worden 

verstrekt ................................................................................................................... 11 

DefinitieDefinitieDefinitieDefinitie    

Naastbetrokkenen > Mensen die een directe relatie met een cliënt hebben, zoals familie, 

partners, vrienden of anderen die zich betrokken voelen, en die veelal betrokken zijn bij 

de zorg en/of hulpverlening rond de patiënt of cliënt.  
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VISIEVISIEVISIEVISIE    

In samenwerking met de cliënt en nadrukkelijk ook met diens naastbetrokkenen willen 

wij een betekenisvolle en toegankelijke bijdrage leveren aan zijn/haar kwaliteit van 

leven. Het perspectief en de kennis van de cliënt over zichzelf en zijn/haar ziekte en de 

kennis (en ervaring) van de naastbetrokkenen vormen hierin ons vertrekpunt. 

 

Naastbetrokkenen van onze cliënten zijn een belangrijke partner bij de behandeling en 

ondersteuning van onze cliënten. Dit komt tot uiting in de systematische betrokkenheid 

van naastbetrokkenen bij de behandeling. We streven ernaar dat cliënt, 

behandelaar/begeleider en naastbetrokkene (de triade) een hechte 

samenwerkingsdriehoek vormen. Daar waar cliënten geen netwerk (meer) hebben, 

investeren we in het herstellen daarvan.  

 

In onze zorg gaan we uit van de wensen en behoeften van onze cliënten en 

naastbetrokkenen en zorgen we er vanuit onze deskundigheid voor dat zij in iedere fase 

van hun ziekte en hun leven passende zorg en behandeling hebben. 

 

Bij ernstig zieke cliënten die geen hulp kunnen vragen of accepteren, of bij cliënten die 

een gevaar opleveren voor zichzelf of hun omgeving, nemen we de verantwoordelijkheid 

om, waar mogelijk in samenspraak met hun naastbetrokkenen, ongevraagd of 

onvrijwillig zorg te bieden. Dit doen we steeds vanuit respect. 

 

We zijn verbindend en bieden cliënten ondersteuning bij het verbinden met elkaar en 

hun naasten. Het is belangrijk dat cliënten een eigen netwerk en/of betrokken 

familieleden hebben, die in staat worden gesteld met de mogelijkheden en beperkingen 

van de cliënt om te gaan. 

 

We evalueren onze zorg samen met de cliënt en diens naastbetrokkenen met als doel 

continue kwaliteitsverbetering. Onze cliënten(raden) en naastbetrokkenen(raden) 

vervullen en belangrijke rol bij het verbeteren van de zorg, in een continue dialoog. 

 

ChecklistChecklistChecklistChecklist    
1. Cliënten vragen wie hun naastbetrokkene zijn.  

2. Cliënten en naastbetrokkenen informeren over onze visie op samenwerking in de 

behandeling. 

3. Toestemming cliënten vragen voor infoverstrekking en vastleggen in dossier. 

4. Naastbetrokkenen algemene info geven over organisatie.  

5. Naastbetrokkenen informeren over ondersteuningsmogelijkheden. 

6. Naastbetrokkenen betrekken bij opstellen behandelplan, signaleringsplan, crisis, 

en verlof/ontslag.  
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Praktische Praktische Praktische Praktische handleiding handleiding handleiding handleiding     
Voor contact met en informeren van naastbetrokkenen 

    

PreventiefPreventiefPreventiefPreventief    

Bij de intake (en zo nodig op een later moment) vragen we altijd wie de naastbetrokkene 

is, en wie tot op welke hoogte geïnformeerd mag worden. We streven naar 

samenwerking tussen cliënt, naastbetrokkenen en hulpverlening. In het ECD (onder 

tabblad personalia/netwerkblad) is ruimte om de gegevens op een vaste plek te noteren.  

 

1.1.1.1. Wat Wat Wat Wat doen we altijddoen we altijddoen we altijddoen we altijd    

We geven altijd niet-persoonsgebonden informatie aan naastbetrokkenen zoals folders 

van de afdeling, over de organisatie. Dus ook als een cliënt geen toestemming geeft 

voor contact met de naastbetrokkenen, kunnen we de naastbetrokkenen iets bieden. 

Daarnaast mogen we in ieder geval altijd een luisterend oor bieden en informatie geven 

over onze visie ten aanzien van de betrokkenheid van naastbetrokkenen in de 

behandeling. Wij streven in onze behandeling altijd naar optimale samenwerking tussen 

cliënt, naastbetrokkene(n) en de hulpverleners.  

Deze informatie verstrekken wij aan naastbetrokkenen: 

- informatie over algemene werkwijze en het zorgaanbod van de afdeling; 

- informatie over de huisregels en hoe dossiervorming plaats vindt; 

- informatie over onze visie op de behandeling en zorg; 

- informatie over ondersteuningsmogelijkheden voor naastbetrokkenen en 

informatie over onze Naastbetrokkenenraad 

Zie ook bijlage 1bijlage 1bijlage 1bijlage 1 en tabel 1tabel 1tabel 1tabel 1 in dit document.  

    

2.2.2.2. Welke informatie geven we Welke informatie geven we Welke informatie geven we Welke informatie geven we alleen met alleen met alleen met alleen met toestemming van de cliënt?toestemming van de cliënt?toestemming van de cliënt?toestemming van de cliënt?    

Als de cliënt toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan 

naastbetrokkenen, geven we zo spoedig mogelijk relevante (persoonsgebonden) 

informatie aan de naastbetrokkenen. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

ons en de cliënt om afspraken te maken over de grenzen van de inhoudelijke 

informatieverstrekking en aan wie deze wordt verstrekt. Deze afspraken worden 

vastgelegd in het behandelingsplan/dossier en regelmatig geactualiseerd. In tabel 2tabel 2tabel 2tabel 2    en en en en 

tabel 3 tabel 3 tabel 3 tabel 3 staat een overzicht van persoonsgebonden onderwerpen1.  

    

3.3.3.3. Wat doen we als cliënt geen toestemming geeft voorWat doen we als cliënt geen toestemming geeft voorWat doen we als cliënt geen toestemming geeft voorWat doen we als cliënt geen toestemming geeft voor    contact met de contact met de contact met de contact met de 

naastnaastnaastnaastbetrokkenebetrokkenebetrokkenebetrokkene    en de naastbetrokkene belt ons?en de naastbetrokkene belt ons?en de naastbetrokkene belt ons?en de naastbetrokkene belt ons?    

Als een cliënt laat weten geen afspraken te willen maken over het informeren van 

naastbetrokkenen, gaan we actief na waarom dit het geval is. We leggen uit dat in onze 

visie er gewerkt wordt vanuit de triade. Dit maken we, indien nodig, herhaaldelijk 

bespreekbaar. We spannen ons in om de cliënt ervan te overtuigen dat het betrekken en 

informeren van naastbetrokkenen wenselijk is. Dit doen we te allen tijde met respect 

                                              
1 Sommige (persoonsgebonden) Bopz-gegevens mogen zonder toestemming aan familie worden verstrekt. 
Zie hiervoor ook tabel 2. 
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voor de keuzes van de cliënt. We maken een inschatting van de situatie. Dit doen we 

door bijvoorbeeld na te gaan of de wens om geen contact te hebben voortkomt uit de 

stoornis of bestaat er al langer geen (goed) contact tussen cliënt en naastbetrokkene(n)? 

Soms is er sprake van schaamte, of schuldgevoel naar de naastbetrokkene(n). Vanuit 

goed hulpverlenerschap mogen we de keuze maken om wel contact op te nemen met 

naastbetrokkenen, zie onder punt 4.  

Het is van belang om na te gaan of de cliënt wils(on)bekwaam is t.a.v. de beslissing om 

naastbetrokkenen (niet) te betrekken. Onder punt 6 gaan we nader in op 

wilsonbekwaamheid.  

Afspraken over informatieverstrekking, of het nalaten hiervan, worden altijd vastgelegd 

in het dossier. Belangrijk is dat we naastbetrokkenen altijd iets kunnen bieden, 

bijvoorbeeld een luisterend oor of informatie over ondersteuningsmogelijkheden.  

 

4.4.4.4. Wanneer de cliënt Wanneer de cliënt Wanneer de cliënt Wanneer de cliënt nietnietnietniet    wil dat naastbetrokkenen wordenwil dat naastbetrokkenen wordenwil dat naastbetrokkenen wordenwil dat naastbetrokkenen worden    betrokkenbetrokkenbetrokkenbetrokken 

De privacywetgeving schrijft voor dat de autonomiewens van de cliënt gerespecteerd 

moet worden, en dat blijft ook het uitgangspunt. Er ontstaat een dilemma wanneer de 

cliënt geen toestemming geeft om contact met de naastbetrokkenen op te nemen en wij 

het noodzakelijk achten dat er wel contact ontstaat. Denk aan situaties waarin we 

essentiële bejegenings- en behandelinhoudelijke informatie missen (bijvoorbeeld om 

het toepassen van Dwang te voorkomen).  

 

Ondanks de autonomiewens kunnen wij ervan overtuigd zijn dat het van essentieel 

belang is voor de cliënt om contact te krijgen met betrokkenen.  

Daarnaast schrijft de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) voor 

dat er zwijgplicht geldt voor de hulpverlener t.a.v. patiënteninformatie. Op grond van 

goed hulpverlenerschap (geregeld in de WGBO) kan een hulpverlener hier 

uitzonderingen op maken. In dergelijke situaties is het van belang dat je je 

besluitvorming zorgvuldig in het dossier vermeldt.  

 

Voor elke casus kan de afweging (privacy versus goed hulpverlenerschap) anders 

uitpakken. Om een zo zorgvuldig mogelijke afweging te maken hanteren we de 

volgende richtlijnen:  

� Als de cliënt geen toestemming geeft en er is géén acute zorg / direct gevaar 

dan organiseert het behandelteam een aantal gesprekken om de cliënt te 

motiveren de naastbetrokkenen alsnog te informeren of uit te nodigen. We 

informeren naastbetrokkenen dat in het onderhavige geval het de instelling niet 

is toegestaan informatie over de cliënt aan de naastbetrokkene te verstrekken, 

maar dat het wel mogelijk is voor naastbetrokkenen om informatie over de cliënt 

aan de hulpverlener te vertellen. 

� Als er acute zorg / direct gevaar is, nodigt het behandelteam (vanuit goed 

hulpverlenerschap) de naastbetrokkenen uit. Dit leggen we zorgvuldig vast in het 

dossier;  
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� Als de cliënt geen toestemming geeft en er weliswaar geen direct gevaar is, maar 

wel grote zorg omtrent (gezondheid of functioneren van) de cliënt, nodigt het 

behandelteam de naastbetrokkenen uit.  

� Wettelijk vertegenwoordigers (doorgaans zijn dit de naastbetrokkenen)  moeten 

op grond van de wet BOPZ op de hoogte gebracht worden in de volgende 

situaties: gedwongen opname, dwangbehandeling, overplaatsing, verlof of 

ontslag (van de BOPZ-cliënt).  

� We kunnen naastbetrokkenen altijd algemene informatie over Arkin, het 

ondersteuningsaanbod van Preventie, de werkwijze van de afdeling en over de 

FamilieVertrouwensPersoon geven.  

� We informeren naastbetrokkenen over de cursussen, bijeenkomsten voor 

naastbetrokkenen welke door de organisatie geboden worden (veelal via 

Preventie). 

� We wijzen een niet bij de behandeling betrokken medeweker van de instelling 

aan (bijvoorbeeld een naastbetrokkenenconsulent) om het contact met de 

familie/vrienden te onderhouden, zonder informatie te geven over de medische 

gegevens van de cliënt.  

 

Als het behandelteam besluit de naastbetrokkenen te betrekken zonder toestemming 

van de cliënt dan: 

� Dient de noodzaak aanwezig te zijn om dit te doen (wat zijn de risico’s of 

nadelen voor cliënt als het niet gebeurt?); 

� Verstrekken we alleen relevante informatie en schaden zo min mogelijk de 

privacy van de cliënt; 

� Informeren we cliënt zoveel mogelijk over de betrokkenheid van 

naastbetrokkenen;  

� Is het verkrijgen van toestemming van cliënt een blijvend aandachtspunt in onze 

behandeling.  

 

5.5.5.5. Wat doen we als de cliënt vanwege Wat doen we als de cliënt vanwege Wat doen we als de cliënt vanwege Wat doen we als de cliënt vanwege zijn/haar zijn/haar zijn/haar zijn/haar geestestoestand (tijdelijk) zelf geen geestestoestand (tijdelijk) zelf geen geestestoestand (tijdelijk) zelf geen geestestoestand (tijdelijk) zelf geen 

afspraken kan makenafspraken kan makenafspraken kan makenafspraken kan maken 

Het kan voorkomen dat een cliënt vanwege zijn geestestoestand (tijdelijk) zelf geen 

afspraken kan maken. Als hij/zij die ook niet vooraf heeft gemaakt, wordt gehandeld 

volgens de wet en worden de regels conform artikel 4 gevolgd. 

    

6.6.6.6. WilsonbekwaamheidWilsonbekwaamheidWilsonbekwaamheidWilsonbekwaamheid    

Wellicht speelt wilsonbekwaamheid een rol bij cliënt t.a.v. het stelselmatig niet in te 

stemmen met het betrekken van naastbetrokkenen. Dan geldt, naast de afspraken 

conform punt 4, het volgende: 

 

Indien er met cliënt en naastbetrokkenen altijd goed contact is geweest (cliënt is 

langdurig in zorg), en cliënt is “ineens” een andere mening toegedaan (in crisissituatie, 

decompensatie), dan wordt dit meegewogen in de overweging om de naastbetrokkene 

toch te betrekken.  
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7.7.7.7. DossiervoeringDossiervoeringDossiervoeringDossiervoering    

Indien een naastbetrokkene wordt betrokken bij de behandeling, dient dit vermeld te 

worden in het cliëntendossier. Als er geen toestemming is van cliënt, dan dient 

toegevoegd te worden waarom (de motivatie) ervoor gekozen is om informatie te 

verstrekken.  

 

Overleg / AdviesOverleg / AdviesOverleg / AdviesOverleg / Advies    

Als je overweegt informatie te verstrekken aan de naastbetrokkenen zonder 

toestemming van de cliënt, overleg dit altijd in het team, met je afdelingshoofd en/of 

teampsychiater. Neem het besluit nooit alleen. 

Voor advies over wat juridisch gezien wel/niet kan en mag, kun je altijd contact 

opnemen met Ans van der Knaap, jurist van Bureau Geneesheer-Directeur. Zij is 

bereikbaar via Ans.vander.knaap@arkin.nl en 020 – 590 4409 / 06 296 215 86.     
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Bijlage 1: Steun voor naastbetrokkenenBijlage 1: Steun voor naastbetrokkenenBijlage 1: Steun voor naastbetrokkenenBijlage 1: Steun voor naastbetrokkenen    
    

 Uitgangspunt: Alle naastbetrokkenen hebben recht op aandacht en ondersteuning.  

 

� Ondersteuning en nazorg 

Naastbetrokkenen bieden we: 

- naar behoefte emotionele en praktische ondersteuning aan naastbetrokkenen 

(meer als het moet, minder als het kan); 

- informatie over onze visie en werkwijze; 

- ondersteunende activiteiten aan naastbetrokkenen (bijvoorbeeld een cursus 

Omgaan met iemand met een depressie) voor het adequaat kunnen omgaan met 

bepaalde gedragingen van de cliënt. 

 

� Verlof en overplaatsing 

We overleggen met de cliënt en naastbetrokkenen indien er zicht is op weekendverlof, 

time-outperiodes, overplaatsing of ontslag en bespreken de mogelijkheden voor 

ondersteuning en nazorg. We evalueren naderhand het verlof met naastbetrokkenen en 

de cliënt.  

 

� In geval van crisis 

We maken met instemming van de cliënt procedureafspraken met de naastbetrokkenen 

over wat zij kunnen doen als de cliënt wegloopt en/of in crisis raakt of dreigt te geraken 

tijdens opname, verlof, time-outperiodes of ontslag. Als we hier van af zien, delen we 

de overwegingen hiertoe mee aan naastbetrokkenen. 

 

� Lotgenoten  

Naastbetrokkenen kunnen gebaat zijn bij contacten met lotgenoten. We wijzen 

naastbetrokkenen op het bestaan van (activiteiten van) familieorganisaties en op het 

bestaan van de naastbetrokkenenconsulenten en Naastbetrokkenenraad.  

 

PuntP Preventie PuntP Preventie PuntP Preventie PuntP Preventie (onderdeel van Arkin)(onderdeel van Arkin)(onderdeel van Arkin)(onderdeel van Arkin)    

De afdeling Preventie biedt onder andere ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van 

een persoonlijk adviesgesprek en diverse cursussen voor familie en vrienden van 

mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. 

Telefoon: 020 - 590 13 30 

Website: www.puntp.nl/preventie  E-mail: preventie@puntp.nl 

    

FamilievertrouwenspersonenFamilievertrouwenspersonenFamilievertrouwenspersonenFamilievertrouwenspersonen    

Familieleden van mensen met psychiatrische- en/of verslavingsproblemen ervaren soms 

problemen met de hulpverlening. De Familievertrouwenspersonen kunnen hen daarbij 

adviseren en ondersteunen. 

Telefoon: 06 -113 007 62 (Kees Kooij) en 06 -110 531 78 (Olga Gorbatsjewa) 

E-mail: kees.kooij@arkin.nl en olga.gorbatsjewa@arkin.nl 
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Vraag op bij de behandelaar naar de Brochure over de familivertrouwenspersonen.     

    

Naastbetrokkenenraad ArkinNaastbetrokkenenraad ArkinNaastbetrokkenenraad ArkinNaastbetrokkenenraad Arkin    

De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van de 

naastbetrokkenen van mensen die in zorg zijn bij Arkin. 

Telefoon: 020 - 590 40 95 (op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur) 

E-mail: naastbetrokkenenraad@arkin.nl. 

 

InInInInformentaalformentaalformentaalformentaal    

Dit is het informatiepunt van de geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam en  

onderdeel van Arkin. U vindt hier informatie over psychische en psychiatrische 

problemen, organisaties, therapieën, cliënten- en familierechten enzovoort. De 

dienstverlening is neutraal, anoniem en gratis. 

Telefoon: 020 - 590 46 00 

Website: www.informentaal.nl 

E-mail: info@informentaal.nl 
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Bijlage 2: AchtergrondenBijlage 2: AchtergrondenBijlage 2: AchtergrondenBijlage 2: Achtergronden    
In dit document willen we inzicht geven in de richtlijnen voor de omgang en 

communicatie met naastbetrokkenen binnen onze Business Units. Duidelijke afspraken 

en goede communicatie tussen cliënt, naastbetrokkenen en de professionals dragen bij 

aan de kwaliteit van zorg. De verschillende betrokkenen partijen (naastbetrokkenen, 

cliënten, hulpverleners) hebben hierbij allen een eigen positie. 

 

De informatie komt deels uit de Modelregeling relatie GGZ instelling – 

naastbetrokkenen, te vinden via:  

http://archief.ypsilon.org/schizofrenieplein/hulp/advies/modelreg.pdf 
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Tabel 1: NietTabel 1: NietTabel 1: NietTabel 1: Niet----persoonsgebonden informatiepersoonsgebonden informatiepersoonsgebonden informatiepersoonsgebonden informatie    
(mag zonder toestemming cliënt worden verstrekt) 

 

Het betreft algemene informatie over de gang van zaken bij Arkin. 

 

InformatieInformatieInformatieInformatie    

Informatie over onze visie en werkwijze: 

In samenwerking met de cliënt en nadrukkelijk ook met diens naastbetrokkenen 

willen wij een betekenisvolle en toegankelijke bijdrage leveren aan zijn kwaliteit van 

leven. Het perspectief en de kennis van de cliënt over zichzelf en zijn ziekte en de 

kennis van de naastbetrokkenen vormen hierin ons vertrekpunt. 

 

Naastbetrokkenen van onze cliënten zijn een belangrijke partner bij de behandeling 

en ondersteuning van onze cliënten. Dit komt tot uiting in de systematische 

betrokkenheid van naastbetrokkenen bij de behandelplannen, signaleringsplannen en 

eventuele dwangmaatregelen. We streven ernaar dat cliënt, behandelaar/begeleider 

en naastbetrokkene een hechte samenwerkingsdriehoek vormen. Daar waar cliënten 

geen netwerk hebben, investeren we in het herstellen daarvan.  

Folder van de locatie 

Richtlijn Naastbetrokkenen, Cliënten & Hulpverleners - Hoe werken we goed samen? 

Informatiemapje voor naastbetrokkenen 

Luisterend oor bieden, advies en ondersteuning 

Informatie over het ondersteuningsaanbod van o.a. Preventie van PuntP (Folders van 

de cursussen vindt u op www.puntp.nl onder “preventie”). Zie ook bijlage 1.  

Informatie over de klachtenregeling 
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Tabel 2: Tabel 2: Tabel 2: Tabel 2:     

Persoonsgebonden informatiePersoonsgebonden informatiePersoonsgebonden informatiePersoonsgebonden informatie    die niet zonder die niet zonder die niet zonder die niet zonder 
toestemming vantoestemming vantoestemming vantoestemming van    cliënt mag worden verstrektcliënt mag worden verstrektcliënt mag worden verstrektcliënt mag worden verstrekt    
 

Als de cliënt toestemming geeft delen we naast Tabel 1 ook deze aanvullende informatie 

met naastbetrokkenen. We streven naar afstemming over deze onderwerpen met zowel 

cliënt als naastbetrokkenen.  

 

Informeren over en betrekkeInformeren over en betrekkeInformeren over en betrekkeInformeren over en betrekken bij:n bij:n bij:n bij:    

Totstandkoming behandelplan; indien mogelijk en gewenst naastbetrokkenen 

uitnodigen voor de behandelplanbespreking. 

Naastbetrokkenen betrekken bij het opstellen van het signaleringsplan.  

Naastbetrokkenen tijdig betrekken bij en/of informeren over verlof, overplaatsing en 

ontslag.  

    

Tabel 3:Tabel 3:Tabel 3:Tabel 3:    

Persoonsgebonden informatie die zonder toestemming Persoonsgebonden informatie die zonder toestemming Persoonsgebonden informatie die zonder toestemming Persoonsgebonden informatie die zonder toestemming 
van cliënt mag worden verstrektvan cliënt mag worden verstrektvan cliënt mag worden verstrektvan cliënt mag worden verstrekt    
 

In geval van BOPZIn geval van BOPZIn geval van BOPZIn geval van BOPZ    

Contactpersoon / naastbetrokkenen (derden) inlichten bij gedwongen opname, 

overplaatsing of ontslag van BOPZ cliënt, start en stop van dwangbehandeling of 

toepassing van middelen of maatregelen (indien mogelijk vooraf).  

 

NB. Onder kennisgeving aan derden verstaat de Wet BOPZ: aan de wettelijk 

vertegenwoordiger, indien deze ontbreekt aan de schriftelijk gemachtigde, en anders 

aan echtgenoot (partner) van de cliënt, dan wel ouder, kind, broer of zus van de 

cliënt. Kennisgeving geschiedt in deze volgorde.  
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BU Curatieve ZorgBU Curatieve ZorgBU Curatieve ZorgBU Curatieve Zorg        RichtlijnRichtlijnRichtlijnRichtlijn    

Naastbetrokkenen, Cliënten & Hulpverleners Naastbetrokkenen, Cliënten & Hulpverleners Naastbetrokkenen, Cliënten & Hulpverleners Naastbetrokkenen, Cliënten & Hulpverleners     
 
Hoe werken we goed samen? 
 

 

    
InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave    
Definitie 

Visie 

Checklist 

Praktische handleiding 

Bijlage 1:  steun voor naastbetrokkenen 

Bijlage 2:  achtergronden 

Tabel 1: niet persoonsgebonden informatie 

Tabel 2:  persoonsgebonden informatie die niet zonder toestemming van cliënt 

mag worden verstrekt 

Tabel 3: persoonsgebonden informatie die zonder toestemming van cliënt mag  

worden verstrekt 

 

    

DefinitieDefinitieDefinitieDefinitie    
Naastbetrokkenen: Mensen die een directe relatie met een cliënt hebben, zoals familie, 

partners, vrienden of anderen die zich betrokken voelen, en die veelal betrokken zijn bij 

de zorg en/of hulpverlening rond de patiënt of cliënt in instelling of in huiselijke 

omgeving. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn) 
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VISIEVISIEVISIEVISIE    

In de visie van Arkin omvat klantgericht werken o.a. het geven van een duidelijke plek aan de 

positie en rol van naastbetrokkenen en cliënten. Naastbetrokkenen worden geïnformeerd en 

betrokken bij de behandeling, om zo een stabiele situatie van cliënt en naastbetrokkenen te 

realiseren. Indien gewenst en nodig kunnen naastbetrokkenen ook zelf ondersteund worden. 

 

Naastbetrokkenen zijn een bondgenoot in de zorg voor cliënten. Dit is zichtbaar en voelbaar in 

de hulpverlening door onze medewerkers. De behandeling wordt uitgevoerd in samenwerking 

tussen hulpverleners, cliënten en naastbetrokkenen (triade), tenzij deelname van 

naastbetrokkenen aantoonbaar ten koste gaat van de effectiviteit van de behandeling.  

Behandelaar, cliënt en naastbetrokkenen hebben elkaar nodig in het bereiken van een goed 

behandelresultaat. Familie wordt met aandacht en zorgvuldigheid benaderd. 

 

Onze grondhouding ten aanzien van participatie van naastbetrokkenen in de behandeling van 

cliënten valt te typeren als: “JA, mits …….”. Hier ligt een professionele afwegingsruimte voor 

de betreffende hulpverlener, met in achtneming van de wet – inclusief het beginsel van ‘goed 

hulpverlenerschap’.  

 

De doelgroep van de curatieve zorg brengt met zich mee dat betrokkenheid van naasten niet 

altijd noodzakelijk is, al dan niet tijdelijk. Hiervoor zijn twee redenen: 

- in de eerste plaats hoeft de deelname van naasten niet altijd toegevoegde waarde te 

hebben. Of dat zo is, vereist te allen tijde een zorgvuldige afweging van de behandelaar.  

-  in de tweede plaats kan deelname van een naaste aan de behandeling voor de betrokkenen 

zeer zwaar en belastend zijn. Of dat zo is, vereist wederom een zorgvuldige afweging van de 

verantwoordelijke behandelaar. 

 

We evalueren onze zorg samen met de cliënt en diens naastbetrokkenen met als doel 

continue kwaliteitsverbetering. Onze cliënten(raden) en naastbetrokkenen(raden) 

vervullen en belangrijke rol bij het verbeteren van de zorg, in een continue dialoog. 

 

 
 

 
 

 

    
 



 

Handleiding Familiebeleid 

  

 

2.1.4 Voorbeeld: 

Richtlijn werken in de triade (kortdurende, curatieve 

zorg) – Arkin 

3/11 Versie 1.0, mei 2012 

 

 

    

Praktische handleiding Praktische handleiding Praktische handleiding Praktische handleiding     
Voor contact met en informeren van naastbetrokkenen 

  

1.1.1.1. Wat Wat Wat Wat doen we altijddoen we altijddoen we altijddoen we altijd    

    

o In de uitnodigingsbrief voor de intake staat dat cliënten altijd een naaste mee 

kunnen nemen voor dit eerste gesprek.  

o In het ECD, onder het tabblad personalia/netwerkblad, is ruimte om de gegevens 

van naasten te noteren. Tevens worden daarbij de afspraken die met naasten 

gemaakt zijn over betrokkenheid, vastgelegd. 

o We geven altijd niet-persoonsgebonden informatie aan naastbetrokkenen zoals 

folders van de afdeling, over de organisatie. Dus ook als een cliënt geen 

toestemming geeft voor contact met de naastbetrokkenen, kunnen we de 

naastbetrokkenen iets bieden. 

o We geven onze behandelaars cursus/voorlichting over de wijze waarop zij met 

naasten kunnen samenwerken. 

o De volgende informatie is voor iedereen te verkrijgen via de websites en worden 

desgevraagd aan naasten verstrekt: 

o informatie over algemene werkwijze en het zorgaanbod van de afdeling 

(afdelingsfolder); 

o informatie over de huisregels en hoe dossiervorming plaats vindt (folder 

rechten en plichten); 

o informatie over ondersteuningsmogelijkheden voor naastbetrokkenen en 

informatie over onze Naastbetrokkenenraad. 

 

Zie ook bijlage 1bijlage 1bijlage 1bijlage 1 en tabel 1tabel 1tabel 1tabel 1 in dit document.  

    

2.2.2.2. Welke informatie geven we Welke informatie geven we Welke informatie geven we Welke informatie geven we alleen met alleen met alleen met alleen met toestemming van de cliënt?toestemming van de cliënt?toestemming van de cliënt?toestemming van de cliënt?    

Als de cliënt toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan 

naastbetrokkenen, geven we zo spoedig mogelijk relevante (persoonsgebonden) 

informatie aan de naastbetrokkenen.  

De naasten die meekomen, krijgen de informatie direct; anders wordt de informatie 

opgestuurd naar het opgegeven adres.  

 

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons en de cliënt om afspraken te 

maken over de grenzen van de inhoudelijke informatieverstrekking en aan wie deze 

wordt verstrekt. Deze afspraken worden vastgelegd in het behandelingsplan/dossier en 

regelmatig geactualiseerd. In tabel 2tabel 2tabel 2tabel 2    en tabel 3 en tabel 3 en tabel 3 en tabel 3 staat een overzicht van 

persoonsgebonden onderwerpen1.  

                                              
1 Sommige (persoonsgebonden) Bopz-gegevens mogen zonder toestemming aan familie worden verstrekt. 
Zie hiervoor ook tabel 2. 
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3.3.3.3. Wat doen we als cliënt geen toestemming geeft voorWat doen we als cliënt geen toestemming geeft voorWat doen we als cliënt geen toestemming geeft voorWat doen we als cliënt geen toestemming geeft voor    contact met de contact met de contact met de contact met de 

naastbetrokkenenaastbetrokkenenaastbetrokkenenaastbetrokkene    en de naastbetrokkene belt ons?en de naastbetrokkene belt ons?en de naastbetrokkene belt ons?en de naastbetrokkene belt ons?    

o Als een cliënt laat weten geen afspraken te willen maken over het 

informeren van naastbetrokkenen, respecteren we dat. 

o We vragen onze behandelaars om hier in een later stadium van de 

behandeling op terug te komen wanneer dit naar zijn/haar mening in het 

belang is van de cliënt en het slagen van de behandeling. 

o We vragen de behandelaars de cliënt hen uit te leggen uit dat in onze 

visie er gewerkt wordt vanuit de triade. Dit maken behandelaars indien 

nodig, herhaaldelijk bespreekbaar.  

o We spannen ons in om de cliënt ervan te overtuigen dat het betrekken en 

informeren van naastbetrokkenen wenselijk is. Dit doen we te allen tijde 

met respect voor de keuzes van de cliënt.  

o We maken een inschatting van de situatie. Dit doen we door bijvoorbeeld 

na te gaan of de wens om geen contact te hebben voortkomt uit de 

stoornis of bestaat er al langer geen (goed) contact tussen cliënt en 

naastbetrokkene(n)? Soms is er sprake van schaamte, of schuldgevoel 

naar de naastbetrokkene(n).  

o Afspraken over informatieverstrekking, of het nalaten hiervan, worden 

altijd vastgelegd in het dossier. Belangrijk is dat we naastbetrokkenen 

altijd iets kunnen bieden, bijvoorbeeld een luisterend oor of informatie 

over ondersteuningsmogelijkheden.  

 

4.4.4.4. Wanneer de cliënt Wanneer de cliënt Wanneer de cliënt Wanneer de cliënt nietnietnietniet    wil dat naastbetrokkenen wordenwil dat naastbetrokkenen wordenwil dat naastbetrokkenen wordenwil dat naastbetrokkenen worden    betrokkebetrokkebetrokkebetrokkennnn 

De privacywetgeving schrijft voor dat de autonomiewens van de cliënt gerespecteerd 

moet worden, en dat blijft ook het uitgangspunt.  

 

Er ontstaat een dilemma wanneer de cliënt geen toestemming geeft om contact met de 

naastbetrokkenen op te nemen en wij het noodzakelijk achten dat er wel contact 

ontstaat. Denk aan situaties waarin we essentiële bejegenings- en behandelinhoudelijke 

informatie missen (bijvoorbeeld om het toepassen van Dwang te voorkomen).  

 

Ondanks de autonomiewens kunnen wij ervan overtuigd zijn dat het van essentieel 

belang is voor de cliënt om contact te krijgen met betrokkenen.  

 

Daarnaast schrijft de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) voor dat er 

zwijgplicht geldt voor de hulpverlener t.a.v. patiënteninformatie. Op grond van goed 

hulpverlenerschap (geregeld in de WGBO) kan een hulpverlener hier uitzonderingen op 

maken. In dergelijke situaties is het van belang dat In dergelijke situaties is het van belang dat In dergelijke situaties is het van belang dat In dergelijke situaties is het van belang dat de behandelaar dede behandelaar dede behandelaar dede behandelaar de    besluitvorming besluitvorming besluitvorming besluitvorming 

zorgvuldig in het dossier vermeldt. zorgvuldig in het dossier vermeldt. zorgvuldig in het dossier vermeldt. zorgvuldig in het dossier vermeldt.     
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Voor elke casus kan de afweging (privacy versus goed hulpverlenerschap) anders 

uitpakken. Om een zo zorgvuldig mogelijke afweging te maken hanteren we de 

volgende richtlijnen:  

 

� Als er acute zorg / direct gevaar is, nodigt Als er acute zorg / direct gevaar is, nodigt Als er acute zorg / direct gevaar is, nodigt Als er acute zorg / direct gevaar is, nodigt de behandelaarde behandelaarde behandelaarde behandelaar    (vanuit goed (vanuit goed (vanuit goed (vanuit goed 

hulpverlenerschap) de naastbetrokkenen uit. Dhulpverlenerschap) de naastbetrokkenen uit. Dhulpverlenerschap) de naastbetrokkenen uit. Dhulpverlenerschap) de naastbetrokkenen uit. Dit leggen we zorgvuldig vast in het it leggen we zorgvuldig vast in het it leggen we zorgvuldig vast in het it leggen we zorgvuldig vast in het 

dossierdossierdossierdossier. 

� Als de cliënt geen toestemming geeft en er is géén acute zorg / direct gevaar 

dan is het aan de behandelaar, om de cliënt te motiveren de naastbetrokkenen 

alsnog te informeren of uit te nodigen.  

� Als de naaste hierom vraagt, informeren we in dit geval dat het de instelling niet 

is toegestaan informatie over de cliënt aan de naastbetrokkene te verstrekken, 

maar dat het wel mogelijk is voor naastbetrokkenen om informatie over de cliënt 

aan de hulpverlener te vertellen, waarbij de hulpverlener aangeeft deze 

informatie alleen wil hebben als hij deze kan delen met de cliënt. 

� Als de cliënt geen toestemming geeft en er weliswaar geen direct gevaar is, maar Als de cliënt geen toestemming geeft en er weliswaar geen direct gevaar is, maar Als de cliënt geen toestemming geeft en er weliswaar geen direct gevaar is, maar Als de cliënt geen toestemming geeft en er weliswaar geen direct gevaar is, maar 

wel grote zorg omtrent (gezondheid of functioneren van) de cliëntwel grote zorg omtrent (gezondheid of functioneren van) de cliëntwel grote zorg omtrent (gezondheid of functioneren van) de cliëntwel grote zorg omtrent (gezondheid of functioneren van) de cliënt, , , , nodigt nodigt nodigt nodigt de de de de 

behandelaar behandelaar behandelaar behandelaar de naastbetrokkenen uit. de naastbetrokkenen uit. de naastbetrokkenen uit. de naastbetrokkenen uit.     

� Wettelijk vertegenwoordigers (doorgaans zijn dit de naastbetrokkenen)  moeten 

op grond van de wet BOPZ op de hoogte gebracht worden in de volgende 

situaties: gedwongen opname, dwangbehandeling, overplaatsing, verlof of 

ontslag (van de BOPZ-cliënt). Ook worden naasten op de hoogte gesteld indien 

een cliënt tegen advies met ontslag of verlof gaat. 

 

Als de behandelaar besluit de naastbetrokkenen te betrekken zonder toestemming van 

de cliënt dan: 

� Dient de noodzaak aanwezig te zijn om dit te doen (wat zijn de risico’s of 

nadelen voor cliënt als het niet gebeurt?); 

� Verstrekken we alleen relevante informatie en schaden zo min mogelijk de 

privacy van de cliënt; 

� Informeren we cliënt zoveel mogelijk over de betrokkenheid van 

naastbetrokkenen;  

� Is het verkrijgen van toestemming van cliënt een blijvend aandachtspunt in onze 

behandeling.  

 

De behandelaar overlegt in bovenstaande gevallen altijd met de leidinggevende en legt 

de overwegingen en het uiteindelijke besluit altijd vast in het dossier.  

 

5.5.5.5. Wat doen we als de cliënt vanwege Wat doen we als de cliënt vanwege Wat doen we als de cliënt vanwege Wat doen we als de cliënt vanwege zijn/haar zijn/haar zijn/haar zijn/haar geestestoestand (tijdelijk) zelf geen geestestoestand (tijdelijk) zelf geen geestestoestand (tijdelijk) zelf geen geestestoestand (tijdelijk) zelf geen 

afspraken kan makenafspraken kan makenafspraken kan makenafspraken kan maken???? 

Het kan voorkomen dat een cliënt vanwege zijn geestestoestand (tijdelijk) zelf geen 

afspraken kan maken. Als hij/zij die ook niet vooraf heeft gemaakt, wordt gehandeld 

volgens de wet en worden de regels conform artikel 4 gevolgd. 
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6.6.6.6. WilsonbekwaamheidWilsonbekwaamheidWilsonbekwaamheidWilsonbekwaamheid    

Wellicht speelt wilsonbekwaamheid een rol bij cliënt t.a.v. het stelselmatig niet in te 

stemmen met het betrekken van naastbetrokkenen. Dan geldt, naast de afspraken 

conform punt 4, het volgende: 

 

Indien er met cliënt en naastbetrokkenen altijd goed contact is geweest (cliënt is 

langdurig in zorg), en cliënt is “ineens” een andere mening toegedaan (in crisissituatie, 

decompensatie), dan wordt dit meegewogen in de overweging om de naastbetrokkene 

toch te betrekken.  

 

7.7.7.7. DossiervoeringDossiervoeringDossiervoeringDossiervoering    

Indien een naastbetrokkene wordt betrokken bij de behandeling, dient dit vermeld te 

worden in het cliëntendossier. Als er geen toestemming is van cliënt, dan dient 

toegevoegd te worden waarom (de motivatie) ervoor gekozen is om informatie te 

verstrekken.  

 

Overleg / AdviesOverleg / AdviesOverleg / AdviesOverleg / Advies    

Als je overweegt informatie te verstrekken aan de naastbetrokkenen zonder 

toestemming van de cliënt, overleg dit altijd met de leidinggevende en/of psychiater. 

Neem het besluit nooit alleen. 

Voor advies over wat juridisch gezien wel/niet kan en mag, kun je altijd contact 

opnemen met Ans van der Knaap, jurist van Bureau Geneesheer-Directeur. Zij is 

bereikbaar via Ans.vander.knaap@arkin.nl en 020 – 590 4409 / 06 296 215 86.     
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Bijlage 1: Steun voor naastbetrokkenenBijlage 1: Steun voor naastbetrokkenenBijlage 1: Steun voor naastbetrokkenenBijlage 1: Steun voor naastbetrokkenen    
    

 Uitgangspunt: Alle naastbetrokkenen hebben recht op aandacht en ondersteuning.  

 

� Ondersteuning en nazorg 

Naastbetrokkenen bieden we: 

- naar behoefte emotionele en praktische ondersteuning aan naastbetrokkenen 

(meer als het moet, minder als het kan); 

- informatie over onze visie en werkwijze; 

- ondersteunende activiteiten aan naastbetrokkenen (bijvoorbeeld een cursus 

Omgaan met iemand met een verslaving) voor het adequaat kunnen omgaan met 

bepaalde gedragingen van de cliënt. 

 

� Verlof en overplaatsing 

Wettelijk vertegenwoordigers (doorgaans zijn dit de naastbetrokkenen)  moeten op 

grond van de wet BOPZ op de hoogte gebracht worden in de volgende situaties: 

gedwongen opname, dwangbehandeling, overplaatsing, verlof of ontslag (van de 

BOPZ-cliënt). Ook worden naasten op de hoogte gesteld indien een cliënt tegen 

advies met ontslag of verlof gaat. In dit geval moeten de gegevens van naasten wel 

geregistreerd staan in het dossier. 

 

� In geval van crisis 

We maken met instemming van de cliënt procedureafspraken met de 

naastbetrokkenen over wat zij kunnen doen als de cliënt in crisis raakt of dreigt te 

geraken tijdens opname, verlof, time-outperiodes of ontslag. Als we hier van af zien, 

delen we de overwegingen hiertoe mee aan naastbetrokkenen De gegeven van 

naasten moeten dan wel geregistreerd staan in het dossier. 

 

� Lotgenoten  

Naastbetrokkenen kunnen gebaat zijn bij contacten met lotgenoten. We wijzen 

naastbetrokkenen op het bestaan van (activiteiten van) familieorganisaties en op het 

bestaan van de naastbetrokkenenconsulenten en Naastbetrokkenenraad.  

 

PuntP Preventie PuntP Preventie PuntP Preventie PuntP Preventie (onderdeel van Arkin)(onderdeel van Arkin)(onderdeel van Arkin)(onderdeel van Arkin)    

De afdeling Preventie biedt onder andere ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van 

een persoonlijk adviesgesprek.  

Website: www.puntp.nl/preventie  E-mail: preventie@puntp.nl 

    

FamilievertrouwenspersonenFamilievertrouwenspersonenFamilievertrouwenspersonenFamilievertrouwenspersonen    

Familieleden van mensen met psychiatrische- en/of verslavingsproblemen ervaren soms 

problemen met de hulpverlening. De Familievertrouwenspersonen kunnen hen daarbij 

adviseren en ondersteunen. 

Telefoon: 06 -113 007 62 (Kees Kooij) en 06 -110 531 78 (Olga Gorbatsjewa) 
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E-mail: kees.kooij@arkin.nl en olga.gorbatsjewa@arkin.nl 

Vraag op bij de behandelaar naar de Brochure over de familievertrouwenspersonen.     

    

Naastbetrokkenenraad ArkinNaastbetrokkenenraad ArkinNaastbetrokkenenraad ArkinNaastbetrokkenenraad Arkin    

De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van de 

naastbetrokkenen van mensen die in zorg zijn bij Arkin. 

Telefoon: 020 - 590 40 95 (op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur) 

E-mail: naastbetrokkenenraad@arkin.nl. 

 

InformentaalInformentaalInformentaalInformentaal    en Cliëntenben Cliëntenben Cliëntenben Cliëntenbelang Amsterdamelang Amsterdamelang Amsterdamelang Amsterdam    

Informentaal is het informatiepunt van de geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam. U 

vindt hier informatie over psychische en psychiatrische problemen, organisaties, 

therapieën, cliënten- en familierechten enzovoort. De dienstverlening is neutraal, 

anoniem en gratis. 

Website: www.informentaal.nl 

E-mail: info@informentaal.nl 

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk 

doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die dat hard nodig hebben. Denk aan 

chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, en iedereen met een psychische aandoening 

of een lichamelijk of verstandelijke beperking. Zij behartigen de belangen op terreinen 

zoals zorg en welzijn, toegankelijkheid, onderwijs, vervoer, arbeid en inkomen. 

Website: www.cliëntenbelangamsterdam.nl 
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Bijlage 2: AchtergrondenBijlage 2: AchtergrondenBijlage 2: AchtergrondenBijlage 2: Achtergronden    
In dit document willen we inzicht geven in de richtlijnen voor de omgang en 

communicatie met naastbetrokkenen binnen onze Business Units. Duidelijke afspraken 

en goede communicatie tussen cliënt, naastbetrokkenen en de professionals dragen bij 

aan de kwaliteit van zorg. De verschillende betrokkenen partijen (naastbetrokkenen, 

cliënten, hulpverleners) hebben hierbij allen een eigen positie. 

 

De informatie komt deels uit de Modelregeling relatie GGZ instelling – 

naastbetrokkenen, te vinden via:  

http://archief.ypsilon.org/schizofrenieplein/hulp/advies/modelreg.pdf 
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Tabel 1: NietTabel 1: NietTabel 1: NietTabel 1: Niet----persoonsgebonden informatiepersoonsgebonden informatiepersoonsgebonden informatiepersoonsgebonden informatie    
(mag zonder toestemming cliënt worden verstrekt) 

 

Het betreft algemene informatie over de gang van zaken bij Arkin. 

 

InformatieInformatieInformatieInformatie    

Informatie over onze visie en werkwijze: 

In samenwerking met de cliënt en nadrukkelijk ook met diens naastbetrokkenen 

willen wij een betekenisvolle en toegankelijke bijdrage leveren aan zijn kwaliteit van 

leven. Het perspectief en de kennis van de cliënt over zichzelf en zijn ziekte en de 

kennis van de naastbetrokkenen vormen hierin ons vertrekpunt. 

 

Naastbetrokkenen van onze cliënten zijn een belangrijke partner bij de behandeling 

en ondersteuning van onze cliënten. Dit komt tot uiting in de systematische 

betrokkenheid van naastbetrokkenen bij de behandelplannen, signaleringsplannen en 

eventuele dwangmaatregelen. We streven ernaar dat cliënt, behandelaar/begeleider 

en naastbetrokkene een hechte samenwerkingsdriehoek vormen. Daar waar cliënten 

geen netwerk hebben, investeren we in het herstellen daarvan.  

Folder van de locatie 

Richtlijn Naastbetrokkenen, Cliënten & Hulpverleners Curatieve Zorg - Hoe werken 

we goed samen? 

Informatiemapje voor naastbetrokkenen 

Luisterend oor bieden, advies en ondersteuning 

Informatie over het ondersteuningsaanbod van o.a. Preventie van PuntP (Folders van 

de cursussen vindt u op www.puntp.nl onder “preventie”). Zie ook bijlage 1.  

Informatie over de klachtenregeling 
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Tabel 2: Tabel 2: Tabel 2: Tabel 2:     

Persoonsgebonden informatiePersoonsgebonden informatiePersoonsgebonden informatiePersoonsgebonden informatie    die niet zonder die niet zonder die niet zonder die niet zonder 
toestemming van cliënt mag wotoestemming van cliënt mag wotoestemming van cliënt mag wotoestemming van cliënt mag worden verstrektrden verstrektrden verstrektrden verstrekt    
 

Als de cliënt toestemming geeft, en deze toestemming en de gegevens van de naasten 

zijn vastgelegd in het dossier, delen we naast Tabel 1 ook deze aanvullende informatie 

met naastbetrokkenen. We streven naar afstemming over deze onderwerpen met zowel 

cliënt als naastbetrokkenen.  

 

Informeren over en betrekken bij:Informeren over en betrekken bij:Informeren over en betrekken bij:Informeren over en betrekken bij:    

Totstandkoming behandelplan; indien mogelijk en gewenst naastbetrokkenen 

uitnodigen voor de behandelplanbespreking. 

Naastbetrokkenen betrekken bij het opstellen van het signaleringsplan.  

Naastbetrokkenen tijdig betrekken bij en/of informeren over verlof, overplaatsing en 

ontslag.  

    

Tabel 3:Tabel 3:Tabel 3:Tabel 3:    

Persoonsgebonden informatie die zonder toestemming Persoonsgebonden informatie die zonder toestemming Persoonsgebonden informatie die zonder toestemming Persoonsgebonden informatie die zonder toestemming 
van cliënt mag worden verstrektvan cliënt mag worden verstrektvan cliënt mag worden verstrektvan cliënt mag worden verstrekt    
 

In geval van BOPZIn geval van BOPZIn geval van BOPZIn geval van BOPZ    

Contactpersoon / naastbetrokkenen (derden) inlichten bij gedwongen opname, 

overplaatsing of ontslag van BOPZ cliënt, start en stop van dwangbehandeling of 

toepassing van middelen of maatregelen (indien mogelijk vooraf).  

 

NB. Onder kennisgeving aan derden verstaat de Wet BOPZ: aan de wettelijk 

vertegenwoordiger, indien deze ontbreekt aan de schriftelijk gemachtigde, en anders 

aan echtgenoot (partner) van de cliënt, dan wel ouder, kind, broer of zus van de 

cliënt. Kennisgeving geschiedt in deze volgorde.  
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Uitvoeringsovereenkomst Familiebeleid GGNet 
 

 

Ondergetekenden:       

 

1) De Familieraad van GGNet, in de RVE …. vertegenwoordigd door , hierna te noemen: 

‘Familieraad’; 

 

2) De RVE…, gevestigd te …., vertegenwoordigd door … (naam RVE directeur), hierna te noemen: 

‘GGNet’; 

 

3) De Raad van Bestuur van GGNet, hierna te noemen ‘het bestuur’. 

 

Ondergetekenden hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘partijen’. 

 

 

Overwegende dat: 

 

- Het belang van familieparticipatie binnen de ggz steeds breder wordt onderkend; 

- De samenwerking binnen de driehoek cliënt-familie-hulpverlener een duidelijke meerwaarde heeft 

voor alle betrokken partijen; 

- De betrokkenheid van familie/naastbetrokkenen een belangrijke randvoorwaarde is bij de 

realisatie van rehabilitatie en herstel, zoals verwoord in de visie langdurende zorg; 

- Deze betrokkenheid nog niet binnen alle RVE’s vanzelfsprekend is; 

- Het van belang is familiebetrokkenheid te stimuleren en te faciliteren, met name in de langdurende 

zorg (zowel klinisch als ambulant) en, voor zover opportuun, in de kortdurende zorg. 

 

  

Zijn als volgt overeen gekomen 

 

Artikel 1. Doel 

1. Het uiteindelijke doel van het familiebeleid van GGNet is het vorm geven aan de triade cliënt, 

hulpverlener en familie/naastbetrokkenen. Om dit te bereiken geven partijen gezamenlijk 

uitvoering aan de verankering van het familiebeleid in de werkprocessen van GGNet 

2. Partijen streven ernaar, de familie een actieve rol te laten vervullen bij de behandeling, 

verzorging en de begeleiding van de cliënt.  

3. Dit met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden, de wensen van de cliënt en de 

effectiviteit van de hulpverlening.  
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Artikel 2. Duur en verlenging  

1. Deze overeenkomst gaat in per 1 januari 2010 en is aangegaan voor de duur van drie jaar, 

zodat deze, behoudens verlenging als bedoeld in lid 3, eindigt op 1 januari 2013. 

2. Deze overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd door de directeur van RVE X en de 

vertegenwoordigers van de Familieraad, om te zien of en in hoeverre de met deze 

overeenkomst beoogde doelstellingen worden behaald zodat zonodig kan worden bijgestuurd. 

De Raad van Bestuur wordt van de uitkomst van deze evaluatie op de hoogte gesteld. 

3. Bij het ingaan van deze overeenkomst wordt geëxpliciteerd welke resultaten bereikt moeten 

worden en hoe deze gemeten en geëvalueerd zullen worden.  Indien aan het eind van de 

looptijd van deze overeenkomst uit de evaluatie blijkt dat er onvoldoende resultaat is bereikt, 

wordt de overeenkomst verlengd met de periode van telkens één jaar, totdat het familiebeleid 

naar het oordeel van zowel de Familieraad en de directeur van RVE X voldoende is 

verankerd. 

 

Artikel 3. Uitgangspunten  

1. Deze uitvoeringsovereenkomst is gebaseerd op de modelregeling betrokken omgeving uit 

2008. 

2. In de hulpverlening aan psychiatrische cliënten dienen de drie betrokken partijen, cliënt, 

hulpverlener en familie/naastbetrokkenen, elk hun inbreng te hebben.  

3. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf afspraken maakt met familie/naastbetrokkenen over hun 

betrokkenheid. De directeur van RVE X stimuleert dit. 

4. Indien een cliënt vanwege zijn geestestoestand (tijdelijk) zelf geen afspraken kan maken en hij 

deze vooraf ook niet kenbaar heeft gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een 

zelfbindingsverklaring, wordt gehandeld volgens de wet. Dit houdt in dat geen afspraken 

worden gemaakt met familie/naastbetrokkenen, tenzij op basis van goed hulpverlenerschap 

tot een ander besluit wordt gekomen. Dit besluit wordt met redenen omkleed en vastgelegd in 

het dossier 

5. Indien de cliënt niet wil dat familie/naastbetrokkenen bij de hulpverlening worden betrokken of 

geïnformeerd, respecteert GGNet dit. Dit wordt in het dossier vastgelegd. In dat geval 

verstrekt GGNet slechts niet-persoonsgebonden informatie, waarmee algemene informatie 

over de gang van zaken binnen GGNet wordt bedoeld. In bijlage 1 wordt deze informatie 

nader gespecificeerd. Deze informatie  wordt gegeven door een medewerker die niet bij de 

behandeling van de betreffende cliënt is betrokken.  

6. Omgekeerd geldt dat familie/naastbetrokkenen niet zonder hun instemming kunnen worden 

geïnformeerd over of betrokken bij de zorg. Indien familie dit niet wil wordt dit aangetekend in 

het dossier.. 

7. De op basis van deze uitvoeringsovereenkomst gemaakte afspraken mogen niet leiden tot 

aantasting van het recht op zelfbeschikking van de cliënt.  

 

 

Artikel 4. Rollen familie/naastbetrokkenen 

Binnen het behandelproces nemen de familie/naastbetrokkenen een viertal rollen in, die alle in het 

beleid van GGNet moeten worden betrokken: 

a) Allereerst als familielid/naast betrokkene van de cliënt; 

b) Samenwerkingspartner in de zorg in het belang van de cliënt; 

c) Informant, beschikkend over voor GGNet relevante informatie en ervaringsdeskundigheid; 

d) Zorgvrager, voortvloeiend uit de psychiatrische aandoening van hun naaste, zich vertalend in 

onder meer behoefte aan psycho-educatie en nazorg na ernstige incidenten. 



 

Handleiding Familiebeleid 

  

 

2.1.4 Voorbeeld: 

Uitvoeringsovereenkomst Familiebeleid – GGNet 

3/7 Versie 1.0, 4 februari 2010 

 

 

Artikel 5. Taken en verantwoordelijkheden GGNet 

Het stimuleren en faciliteren van een organisatiebreed familiebeleid is de taak van GGNet. Daarbij 

kunnen verschillende verantwoordelijkheden worden onderscheiden: 

a. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het verankering van het familiebeleid in het 

algemene beleid van GGNet door het onderwerp op te nemen in de jaarlijkse P&C cyclus. De 

Raad van Bestuur en de Familieraad hebben minimaal 2 x per jaar overleg over de voortgang 

en de resultaten van dit beleid; 

b. De RVE directeur is verantwoordelijk voor de verankering van het familiebeleid in de 

werkprocessen van de betreffende regio. De RVE directeur en de regionale 

vertegenwoordiger van de Familieraad hebben minimaal 2x per jaar overleg over de 

voortgang en de resultaten; 

c. De RVE directeuren kiezen uit hun midden een ambassadeur, die namens de directeuren 

toeziet op de voortgang van de implementatie van het regionale familiebeleid. Het onderwerp 

wordt tweemaal per jaar geagendeerd voor het directeurenberaad en voorbereid door de 

ambassadeur. 

d. Indien er verschil van mening ontstaat tussen de RVE directeur en de Familieraad, is de 

ambassadeur de eerst aangewezen om hierin te bemiddelen. Indien deze bemiddeling niet 

het gewenste effect oplevert, fungeert de Raad van Bestuur als escalatieautoriteit. 

 

Artikel 6. Taken en verantwoordelijkheden familie/naastbetrokkenen 

1. De Familieraad heeft de taak bij te dragen aan de ontwikkeling en de implementatie van  

familieparticipatie op RVE niveau. 

2. De Familieraad is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van kennis en kunde op het 

gebied van zowel de ontwikkeling als de implementatie van familiebeleid, inclusief best 

practices van andere instellingen. 

3. (Vertegenwoordigers van) Familieleden/naastbetrokkenen kunnen participeren in projecten en 

expertkringen waaraan zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Het betrekken van de 

Familieraad bij relevante projecten en expertkringen maakt deel uit van het beleid van het 

Kenniscentrum. 

4. Familieleden/naastbetrokkenen hebben het recht inbreng te leveren bij de totstandkoming of 

bijstelling van procedures en beleidsafspraken waarbij zij een rol van betekenis kunnen 

spelen, waaronder in ieder geval begrepen het suïcidepreventiebeleid en het verlofbeleid. 

5. De Familieraad wijst per RVE een verantwoordelijk bestuurslid. Bij ontstentenis van het 

verantwoordelijke lid kan een beroep worden gedaan op de voorzitter van de Familieraad. 

 

 

Artikel 7.  Bejegening familie/naastbetrokkenen 

1. Het familiebeleid van GGNet is gebaseerd  op een respectvolle en serieuze bejegening van 

familie/naastbetrokkenen, zoals geëxpliciteerd in werk- en behandelplannen; 

2. Indien de cliënt daarmee instemt, stelt GGNet de familie/naastbetrokkenen op de hoogte van 

een opname. Dit wordt in het dossier aangetekend. 

3. Tenzij de cliënt hieraan geen goedkeuring verleent is het streven er op gericht 

familieleden/naastbetrokkenen actief te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en bijstellen van 

het behandelplan en de daarop gebaseerde deelplannen; 

4. GGNet stimuleert en faciliteert het contact tussen cliënt en familie/naastbetrokkenen, met 

inachtneming van de wensen en de privacy van de cliënt. 
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5. Door/in overleg met de cliënt wordt een familielid/naastbetrokkene als contactpersoon 

aangewezen. Diens naam wordt vastgelegd in het dossier. 

6. Indien de behandeling en de in dat kader te maken afspraken (verlof, time out) voorzienbare 

gevolgen hebben voor familie/naastbetrokkenen, worden zij, indien de cliënt daarmee instemt, 

bij het maken van deze afspraken betrokken. Deze afspraken worden vastgelegd in het 

dossier..  

 

Artikel 8. Steun aan familie/naastbetrokkenen 

1. Familie/naastbetrokkenen die met instemming van cliënt een rol spelen bij de ondersteuning       

van de betreffende cliënt, kunnen een beroep op GGNet doen voor:  

a. Nazorg na ernstige incidenten 

b. Ondersteunende activiteiten voor het adequaat kunnen omgaan met aan het 

ziektebeeld verbonden gedragingen van de cliënt  

2. In overleg met de cliënt worden met familie/naastbetrokkenen de mogelijkheden voor nazorg 

besproken in geval van weekendverlof, time-outperiode of ontslag. Op basis van de gebleken 

mogelijkheden worden nadere afspraken over de invulling gemaakt. Deze afspraken worden 

vastgelegd in het dossier. Waar nodig en mogelijk worden deze afspraken achteraf met 

GGNet, cliënt en familie/naastbetrokkenen geëvalueerd.  

3. GGNet maakt met instemming van de cliënt procedureafspraken met 

familie/naastbetrokkenen over wat te doen in geval dreigende of manifeste crises tijdens 

verlof, time-outperiodes of ontslag. Deze afspraken worden vastgelegd in het dossier. 

Afwijkingen op deze afspraken worden met beargumenteerd medegedeeld aan de 

familie/naastbetrokkenen. 

4. GGNet wijst familie/naastbetrokkenen op het bestaan van relevante organisaties en 

activiteiten. 

 

Artikel 9. Informeren van familie/naastbetrokkenen 

1. GGNet legt in werkprocessen en behandelprotocollen de afspraken vast die hulpverlener en 

cliënt maken over het verstrekken van informatie aan familie/naastbetrokkenen. 

2. Indien de cliënt geen afspraken wenst te maken over het informeren van 

familie/naastbetrokkenen, gaat de hulpverlener actief na wat hiervan de reden is, waarbij de 

uiteindelijke keuze van de cliënt wordt gerespecteerd. 

3. Afspraken over informatieverstrekking aan de familie/naastbetrokkenen dan wel het 

achterwege laten daarvan worden vastgelegd in het dossier.. 

4. Wanneer de cliënt geen toestemming geeft voor het verstrekken van informatie, hebben 

familie/naastbetrokkenen alleen recht op het verkrijgen van niet-persoonsgebonden 

informatie, dat wil zeggen algemene informatie over de gang van zaken in een ggz instelling. 

Deze informatie is nader gespecificeerd in tabel 1 (zie bijlage) en wordt verstrekt door een 

medewerker die niet betrokken is bij de behandeling van de cliënt. 

5. Wanneer de cliënt wel toestemming geeft voor het verstrekken van informatie hebben 

familie/naastbetrokkenen ook recht op persoonsgebonden informatie. Deze informatie is 

nader gespecificeerd in tabel 2 (zie bijlage). Afspraken over deze vorm van 

informatieverstrekking worden vastgelegd in het dossier en regelmatig geactualiseerd. 

6. De beroepscode van de hulpverlener kan er toe leiden dat er in uitzonderlijke situaties geen 

informatie wordt verstrekt, ook al is er toestemming van de cliënt. Dit wordt met redenen 

omkleed in het dossier aangetekend  en aan de familie/naast betrokkenen meegedeeld. 
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Artikel 10. Voorzieningen voor familie/naastbetrokkenen 

1. GGNet heeft een brochure waarin het beleid met betrekking tot familie/naastbetrokkenen 

uiteen wordt gezet. 

2. De website van GGNet voorziet in informatie voor familie/naastbetrokkenen, waarin in ieder 

geval de namen, contactgegevens en de bereikbaarheid van de (regionale) aanspreekpunten 

staan vermeld. 

3. GGNet draagt ervoor zorg dat medewerkers en cliënten op de hoogte zijn van het beleid rond 

het betrekken van familie en naastbetrokkenen bij de zorg. 

4. Familie/naastbetrokkenen hebben toegang tot de klachtenregeling van GGNet. 

 

Artikel 11. Overlegstructuur 

1. De Familieraad en de directeur van RVE X overleggen twee per jaar, of zoveel vaker als naar 

het oordeel van beide partijen wenselijk is. 

2. Eén van de RVE directeuren wordt benoemd tot ambassadeur van het familiebeleid en krijgt 

tot taak het regionale familiebeleid te stimuleren en te monitoren. 

3. Eén keer per half jaar wordt het onderwerp familiebeleid geagendeerd op het 

directeurenberaad teneinde de voortgang en de eventuele knelpunten te bespreken. 

4. In iedere RVE zijn een lid van de Familieraad en één of meerdere lokale ambassadeurs actief.   

 

Artikel 12. Geschillen 

Alle geschillen over de uitleg en de uitvoering van deze overeenkomst, daaronder begrepen die welke 

slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden voorgelegd aan een 

commissie bestaande uit de geneeskundig bestuurder van GGNet, de vanuit het directeurenberaad 

aanwezen ambassadeur familiebeleid en de voorzitter van de Familieraad van GGNet. De adviezen 

van deze commissie zijn bindend. 

 

 
Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud, 
 
 
 
Te Warnsveld 
4 februari 2010 
 
 
 
 
Familieraad GGNet   M. Rikhof, voorzitter    
 
 
 
Namens de RVE directeuren   M.A.P.J. Schleijpen 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur  C.P.F. Lemke, geneeskundig bestuurder 
 
 

 



 

Handleiding Familiebeleid 

  

 

2.1.4 Voorbeeld: 

Uitvoeringsovereenkomst Familiebeleid – GGNet 

6/7 Versie 1.0, 4 februari 2010 

 

Bijlage 1. Niet persoonsgebonden informatie 

 

 

Fase zorgproces Informatie 

Aanmeldingsfase Over het zorgaanbod: 

- (on)mogelijkheden van de instelling 

- vervolg(procedure) 

- alternatieven van hulpverlening 

Over de rechtspositie: 

- informatierecht van familieleden 

- klachtenregeling 

- huisregels 

- dossiervorming 

Indicatie- en hulpverleningsfase Geen informatie zonder toestemming 

Hulpverleningsfase Over de rechtspositie: 

- klachtenregeling 

- privacyreglement 

- dossiervorming 

- inzage dossier 

- bewaartermijn en vernietiging dossier 

- belangenbehartiging van de cliënt 

- participatie van de cliënt 

- participatie van de familie bij de hulpverlening 

- informatierecht van familieleden 

Afsluiting en overdracht Over de rechtspositie: 

- klachtenregeling 

- dossiervorming 

- inzage dossier 

- bewaartermijn en vernietiging van dossier 

 
Tabel 1. Niet-persoonsgebonden informatie (mag zonder toestemming cliënt worden verstrekt) 

Het betreft algemene informatie over de gang van zaken in een ggz-instelling. 
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Bijlage 2. Persoonsgebonden informatie 
 

Fase zorgproces Informatie 

Aanmeldingsfase Idem 

Indicatie- en hulpverleningsfase Over het zorgaanbod: 

- probleemdefinitie 

- hulpverleningssetting 

- prognose hulpverlening/behandelduur 

- bij afwijzing: alternatieven 

Hulpverleningsfase Over de hulpverlening: 

- (behandel)doelen 

- prognose hulpverlening/behandelduur 

Over het hulpverleningsplan: 

- hulpverlening/therapie 

- medicatie 

- consequenties van de hulpverlening/behandeling 

- uitvoering/taakverdeling 

- voortgang 

- wijzigingen 

- bezoek/verloftijden 

Over de kosten: 

- eigen bijdrage 

- reiskosten 

Afsluiting en overdracht Over de afbouw: 

- planning 

- ontslagprocedure 

Over de vervolgprocedure: 

- nazorgplan 

- terugvalpreventie 

- taakverdeling 

- planning 

 
Tabel 2. Persoonsgebonden informatie (mag niet zonder toestemming cliënt worden verstrekt) 

 
 

 



 

Handleiding Familiebeleid 

  

 

2.2.1 De familieraad in de GGZ 1/2 Versie 1.0, 12 oktober 2012 
   © SLKF Handleiding Familiebeleid 

 

2.2.1 De familieraad in de GGZ 

 

De familieraad  

• is een medezeggenschapsorgaan binnen een GGZ-instelling 

• behartigt de belangen van familie  

• stimuleert goed familiebeleid als integraal onderdeel van de kwaliteit van zorg in de 

instelling. 

 

De familieraad bestaat uit familieleden en naastbetrokkenen van cliënten die in de instelling 

verblijven en/of onder behandeling zijn.  

 

Afhankelijk van de grootte of de geografische spreiding van een instelling kunnen er deelraden actief 

zijn die zich specifiek bezighouden met bijvoorbeeld een locatie of een zorggroep. Een centrale 

familieraad, met daarin vertegenwoordigers vanuit de verschillende deelraden, onderhoudt in zo’n 

geval het contact met de Raad van Bestuur, en bewaakt het overall familiebeleid.  

 

Geen wettelijk kader 

In tegenstelling tot de cliëntenraad, heeft de familieraad geen wettelijke status. De SLKF streeft hier 

wel naar. De taken, bevoegdheden, rechten en plichten van de familieraden zijn dus niet op landelijk 

niveau geregeld en kunnen per GGZ-instelling verschillen. 

 

Samenwerkingsovereenkomst met de Raad van Bestuur 

Om de formele positie van de familieraad te waarborgen, moet de familieraad een samenwerkings-

overeenkomst sluiten met de Raad van Bestuur. In deze samenwerkingsovereenkomst worden  de 

taken,  bevoegdheden, rechten en plichten van de familieraad in relatie tot de GGZ-instelling 

vastgelegd. Deze kunnen vergelijkbaar zijn met die van de cliëntenraad. 

 

In de samenwerkingsovereenkomst wordt in ieder geval vastgelegd: 

• Wat de taken van de familieraad zijn 

• Dat de familieraad recht heeft op overleg met de Raad van Bestuur 

• Dat de familieraad tijdig de informatie ontvangt van de Raad van Bestuur die nodig is om 

goed te kunnen functioneren 

• Dat de Raad van Bestuur de familieraad tijdig om advies vraagt 

• Dat de familieraad gevraagd en ongevraagd advies uit kan brengen aan de Raad van Bestuur 

 

Daarnaast worden er afspraken gemaakt over: 

• Voldoende ambtelijke en secretariële ondersteuning 

• Een eigen budget 

• De mogelijkheid om scholing te volgen 

• Een plek op de website van de GGZ-instelling 

• Informatiemateriaal over en van de familieraad, voor familie 

 

Taken van de familieraad 

Zoals gezegd houdt de familieraad zich bezig met het behartigen van de belangen van familie door 

goed familiebeleid in de instelling te stimuleren. In dat familiebeleid wordt de rol van familie bij 

behandeling en begeleiding van de cliënt vastgelegd.  

 



 

Handleiding Familiebeleid 

  

 

2.2.1 De familieraad in de GGZ 2/2 Versie 1.0, 12 oktober 2012 
   © SLKF Handleiding Familiebeleid 

 

 

Binnen de belangenbehartiging onderscheiden we: 

 

• Individuele belangenbehartiging 

in de vorm van informeren en ondersteunen van familie. Hierin staat de familieraad niet 

alleen: ook de instelling zelf, de familievertrouwenspersoon en familieverenigingen zijn actief 

op dit gebied. Het is belangrijk om goed af te stemmen wie wat doet. De familieraad kan zich 

op het gebied van de individuele belangenbehartiging beperken tot de rol van verwijzer. 

 

• Collectieve belangenbehartiging 

ofwel beleidsbeïnvloeding op instellingsniveau. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 

het bevorderen van de kwaliteit van de zorg en het ontwikkelen, implementeren en borgen 

van familiebeleid. Beide zijn primair de taak van de instelling, maar met name bij het 

bevorderen van het familiebeleid kan de familieraad een adviserende en ondersteunende rol 

op zich nemen. 

 

 

 

Meer informatie: 
 

In de SLKF Handleiding Familiebeleid 

• 1.2 Criteria familiebeleid vanuit cliënten- en familieperspectief 

• 2.2.2 Modelovereenkomst familieraad – Raad van Bestuur 

• 2.2.3 Voorbeelden van overeenkomsten familieraad-Raad van Bestuur 

• 3.1 De rol en positie van familieraden bij het bevorderen van familiebeleid in de GGZ 
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2.2.2 Model overeenkomst Familieraad – Raad van Bestuur 

 

 

Overeenkomst van Samenwerking 
- concept - 

 

 

De directie van  ………………………………………………………. 

(volgt volledige naam van het desbetreffende psychiatrische ziekenhuis) 

 

en 

 

 

de Familieraad   ………………………………………………………... 

(eveneens de volledige naam vermelden) 

 

 

verklaren met elkaar de navolgende Overeenkomst van Samenwerking te hebben gesloten. 

Artikel 1 

 

Artikel 1 - Erkenning familieraad 

a) De familieraad vertegenwoordigt de collectieve belangen van familieleden en naasten van in 

de instelling verblijvende of in behandeling zijnde cliënten. 

b) De familieraad vertegenwoordigt tevens mede de belangen van cliënten die daartoe zelf niet 

in staat zijn. 

A 

rtikel 2 

Artikel 2 - De belangenbehartiging omvat: 

a) Het leveren van een bijdrage aan en het stimuleren tot een beleid dat te typeren is als 

humaan en goed van kwaliteit; 

b) Het stimuleren van een beleid waardoor familie tot een constructieve betrokkenheid geraakt 

bij de behandeling en het verblijf van cliënten; 

c) Het bevorderen van het contact tussen instelling enerzijds en familieleden en naasten van 

cliënten anderzijds, zodat terdege rekening wordt gehouden met de belangen en wensen van 

de familie, in het bijzonder bij opname, overplaatsing, ontslag en dergelijke; 

d) Het algemeen beleid van de instelling, waaronder mede begrepen het woon-, leef-, en 

behandelklimaat van cliënten; 

e) Het bevorderen van een beleid dat gericht is op een zo groot mogelijke zelfstandigheid, 

mondigheid en weerbaarheid van cliënten. 

Artikel 3 

 

Artikel 3 - Verplichtingen directie 

Teneinde de familieraad in de gelegenheid te stellen zijn werkzaamheden zo goed mogelijk te 

kunnen uitvoeren, verplicht de directie zich tot het gestelde in de artikelen 4 tot en met 9. 

Artikel 4 
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Artikel 4 - Aanvragen van advies 

De directie vraagt advies aan de familieraad wanneer zij voornemens is wijzigingen aan te brengen in 

het beleid ten aanzien van: 

a) Het algemeen beleid van de instelling; 

b) Het woon-, leef- of behandelklimaat in afdelingen of onderdelen van afdelingen als gevolg 

van gewijzigde inzichten ten aanzien van de bejegening en behandeling van cliënten; 

c) De organisatie van de zorg; 

d) Het invoeren en afschaffen van therapieën, medicatie, hulpmiddelen, anders dan strikt 

individueel; 

e) Het algemeen toelatingsbeleid voor cliënten en beëindiging van de dienstverlening aan deze 

mensen; 

f) Nieuwbouw, verbouw en overplaatsing van verpleeg- en verblijfafdelingen als geheel; 

g) Invoering cq wijziging van de klachtenbehandelingprocedure; 

h) Invoering, verandering, aanpassing, vernieuwing van huisregels; 

i) Beheer van persoonlijke eigendommen van cliënten; 

j) Beheer van gelden van cliënten; 

k) Verandering van doelstelling en/of grondslag van de instelling; 

l) Fusie of andere vormen van samengaan met andere organisaties; 

m) Alle andere beleidsstukken en plannen. 

A 

 

Artikel 5 -Motivering en besluitvorming adviesaanvragen 

a) Bij een aanvraag om advies betreffende een te nemen besluit, verstrekt de directie aan de 

familieraad een overzicht van: 

• De beweegredenen voor het te nemen besluit; 

• De gevolgen die het besluit heeft voor het woon-, leef-, en behandelklimaat van 

cliënten; 

• De naar aanleiding van het besluit te nemen maatregelen. 

b) De directie stelt de familieraad in kennis van haar beslissing op het door de familieraad 

uitgebrachte advies 

• Wijkt die beslissing af van het advies van de familieraad dan zal de directie haar 

beweegredenen daartoe motiveren. 

Artikel 6 

 

Artikel 6 - Informatie en inzage 

De directie geeft aan de familieraad informatie over en inzage in: 

a) De planning voor de bouw en onderhoud van gebouwen; 

b) De verslagen van het werkoverleg van het managementteam; 

c) Literatuur die voor het goed functioneren van de familieraad van belang is; 

d) De directie geeft terstond kennis aan de familieraad van de volgende besluiten: aanstelling, 

ontslag en overplaatsing van directieleden, hoofden van dienst, coördinatoren, 

sectorhoofden, afdelingshoofden, behandelaars en andere stafleden; 

e) De directie verstrekt aan de familieraad: 

• Het algemeen jaarverslag 

• Het financieel jaarverslag 

• Het sociaal jaarverslag 

• De begroting voor het komende jaar 

• Het werkplan voor het komende jaar 

• Alles wat voor het goed functioneren van de familieraad van belang is 
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Artikel  

Artikel 7 - Overleg 

a) Directie en familieraad voeren tenminste eenmaal per jaar overleg over de algemene gang 

van zaken en de van belang zijnde onderwerpen voor de familieraad; 

b) In spoedgevallen kan de familieraad op eigen initiatief een bespreking met de directie 

beleggen; 

c) De agenda wordt door de directie en de familieraad tijdig opgesteld; 

d) De leiding van de bespreking is bij toerbeurt in handen van de directie en de voorzitter van 

de familieraad. 

Artikel 8 

 

Artikel 8 - Bevoegdheden familieraad 

a) De familieraad kan over alle zaken gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen; 

b) De familieraad kan medewerkers van de instelling bij zijn vergaderingen uitnodigen voor het 

geven van informatie of het geven van toelichtingen; 

c) De familieraad kan zelfstandig externe contacten aangaan met instanties en personen. Daar 

waar de familieraad formeel in contact treedt met officiële instanties*, stelt hij hiervan 

vooraf de directie schriftelijk in kennis. * met officiële instanties worden bedoeld: Inspectie 

Geestelijke Gezondheidszorg, Raad van Toezicht, Stichtingsbestuur etc. 

d) De familieraad kan zich laten bijstaan door deskundige adviseurs; 

e) De familieraad kan rechtstreeks met cliëntenraad en ondernemingsraad communiceren; 

f) Leden van de familieraad kunnen informatieve contacten hebben met medewerkers van de 

instelling; 

g) De familieraad kan klachten indienen bij de klachtencommissie. 

Artikel 9 

 

Artikel 9 - Faciliteiten familieraad 

De directie stelt de navolgende faciliteiten beschikbaar: 

a) Een ondersteuner. 

Deze is werkzaam bij de instelling, die in overleg tussen directie en familieraad, door de 

directie voor een aantal uren ter beschikking aan de familieraad wordt gesteld. Dit heeft het 

voordeel, dat hij/zij de organisatie van binnenuit kent. Deze medewerker mag geen 

hulpverlener zijn en zal voldoende afstand moeten kunnen bewaren tot de organisatie zelf. 

b) Secretariële ondersteuning. 

Onontbeerlijk in verband met de continuïteit inzake vastlegging, archivering,postbehandeling 

etc. 

c) Faciliteiten en budget. 

Het gaat hierbij om vergaderfaciliteiten en een budget voor de financiering van 

deskundigheidsbevordering, studiedagen en cursussen, abonnementen op tijdschriften, 

noodzakelijk te maken reiskosten, lidmaatschap van de SLKF, uitnodigen van sprekers etc. 

d) Op familiedagen krijgt de familieraad spreektijd om informatie over zichzelf te verstrekken. 

e) De familieraad kan gebruik maken van de interne mogelijkheden tot het verspreiden van 

informatie 

f) Leden van de familieraad kunnen zitting hebben in commissies, werkgroepen e.d. 

Artikel 10 
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Artikel 10 - Vergaderingen familieraad 

a) De familieraad vergadert zoveel als nodig geacht wordt; 

b) De vergaderingen worden bijgewoond door de ondersteuner en de secretaresse; 

c) De ondersteuner zorgt voor een juiste uitvoering van genomen besluiten, voorzover geen 

ander lid van de familieraad hiermee wordt belast; 

d) Tenminste eenmaal per jaar kunnen medewerkers van de instelling worden uitgenodigd om 

voor- of toelichting te geven over bepaalde zaken. 

Artikel 11 

 

Artikel 11 - Verplichtingen familieraad 

a) De familieraad als zodanig communiceert uitsluitend met de directie. Formele 

gedachtewisseling geschiedt schriftelijk. 

b) Jaarlijks dient de familieraad een begroting voor het komende jaar in bij de directie. 

c) De familieraad legt uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de budgetperiode 

verantwoording af over de besteding van het budget van het afgelopen jaar. 

d) De leden van de familieraad zijn verplicht tot geheimhouding van zaken waarvan de directie 

en de familieraad in gezamenlijkheid tot geheimhouding hebben besloten. 

Artikel 12 

 

Artikel 12 - Geschillen 

a) Wanneer de familieraad en de directie bij verschil van mening over de toepassing van deze 

overeenkomst van samenwerking geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt dit 

voorgelegd aan een geschillencommissie. 

b) Deze geschillencommissie bestaat uit een door elk der beide partijen aan te wijzen persoon 

die samen een derde onafhankelijk persoon aanwijzen als voorzitter. 

c) De uitspraak van deze commissie is voor beide partijen bindend. 

Artikel 13 

 

Artikel 13 - Duur van de overeenkomst 

a) Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van .….…….…..… (datum) 

b) De periode waarvoor zij is aangegaan bedraagt vier jaar en wordt zonder tegenbericht 

automatisch met eenzelfde periode verlengd. 

c) Voorstellen tot wijziging van de overeenkomst dienen uiterlijk drie maanden voor het 

verstrijken van de geldigheidsduur schriftelijk te worden ingediend. 

d) Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk en bij aangetekend schrijven te geschieden, 

uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur. 

 

Aldus overeengekomen  te ……..…………………..……………… (plaats) 

op .….….………………..………………..(datum) 

 

 

 

 

Directie instelling:      Familieraad: 

 

 

 

………………………………………… (naam)    ………………………………………… (naam) 

Handtekening       Handtekening 
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Documenten opgenomen met toestemming van de betreffende instellingen 

 

2.2.3 Voorbeelden van Overeenkomsten familieraad – Raad van Bestuur 
 

 

• Samenwerkingsovereenkomst tussen de familieraad en de zorgaanbieder: de GGZ 

Oost Brabant 

Het werkgebied van de GGZ Oost Brabant beslaat de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg. 

Door het combineren van inhoudelijke expertise en regionale verankering schept GGZ Oost 

Brabant een goede basis voor herstel van of met een psychische of psychiatrische 

aandoening. 

 

www.ggzoostbrabant.nl  

 

 

• Samenwerkingsovereenkomst Mondriaan en de familieraden 

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met meer dan 50 

locaties. Mondriaan heeft speciale programma’s voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en 

ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met 

verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan ook forensische psychiatrie. 

 

www.mondriaan.eu  
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Samenwerkingsovereenkomst 
tussen de familieraad en de zorgaanbieder: de GGZ Oost Brabant 
 

 

Inleiding 
 

In psychiatrische instellingen zijn de laatste jaren steeds meer familieraden ingesteld. 

Als gevolg van zorginhoudelijke ontwikkelingen en organisatorische veranderingen worden 

familieleden steeds meer betrokken bij de zorgverlening. 

 

Anders dan de cliëntenraad en de ondernemingsraad heeft de familieraad geen wettelijke status. 

In de gezondheidszorg in het algemeen en in de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder 

zijn de wettelijke mogelijkheden van cliënten voor medezeggenschap en invloed op de zorg 

aanzienlijk versterkt. 

In dit verband valt dan te denken aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(WMCZ), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet 

bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ), de Wet op het 

mentorschap, de Wet klachtrecht en de Kwaliteitswet zorginstellingen. 

De mogelijkheden van familieleden en naastbetrokkenen – ten dele ook in bovengenoemde 

wetgeving verankerd – om geïnformeerd te worden over en invloed te hebben op voor hen 

essentiële punten die met de zorg te maken hebben, zullen eveneens vergroot moeten worden. 

 

Zolang de familieraden nog geen wettelijke basis kennen, wordt hun ‘bestaansrecht’ ontleend 

aan onder andere samenwerkingsovereenkomsten en huishoudelijke reglementen. 

 

 

Tot slot 
 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de zorgaanbieder (GGZ Oost Brabant) en de 

familieraad worden onder andere de onderlinge verhouding, bevoegdheden en de wederzijdse 

verplichtingen omschreven. 

 

 

Boekel, 15 september 2008 
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Samenwerkingsovereenkomst  
 

Partijen: 

 

De zorgaanbieder: De Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant (GGZ Oost 

Brabant), gevestigd Kluisstraat 2 te Boekel, ten deze vertegenwoordigd door de heren  

J.A. Steeneveld, psychiater, voorzitter Raad van Bestuur, en drs. F. Penninx, lid Raad van 

Bestuur  

 

en 

 

de familieraad van de GGZ Oost Brabant, gevestigd te Veghel, ten deze vertegenwoordigd door 

de heer A. Verberne, voorzitter. 

 

zijn met elkaar het volgende overeengekomen. 

 

Artikel 1 
Begripsomschrijvingen 
 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

1.1 Zorgaanbieder De Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant 

 (instelling) te Rosmalen (Raad van Bestuur). 

 

1.2 Familieraad Behartiger van belangen van familie, vertegenwoordigers en 

  naastbetrokkenen van de cliënt en  

 adviesorgaan van de Raad van Bestuur. 

 

1.3 Familieraad/naastbetrokkene Naastbetrokkene is de persoon die een langdurige relatie met 

  de cliënt onderhoudt en op grond daarvan door de cliënt kan 

  worden aangemerkt als zijn/haar vertegenwoordiger. 

 

1.4 Vertegenwoordiger De persoon die hetzij op wettelijke basis hetzij door de cliënt 

  gemachtigd, optreedt namens de cliënt en als zodanig door de 

  zorgaanbieder is erkend en niet door enig dienstverband binnen 

  de instelling werkzaam is. 

 

1.5 Cliënt De persoon die een behandelrelatie heeft met de GGZ Oost  

  Brabant. 

 

1.6 Geestelijke gezondheidszorg Biedt behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met 

 psychische problemen en stoornissen. Zij draagt bij aan de 

 verbetering van de geestelijke gezondheid en kwaliteit van 

 leven van de cliënt. Een andere taak van de GGZ is het 

 voorkómen van psychische problemen. De GGZ streeft naar 

 het bevorderen en herstellen van de geestelijke gezondheid 

 en/of het draaglijk maken en houden van duurzame psychische 

 problemen. 
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Artikel 2 
Doelstelling van de familieraad 
 

2.1 De familieraad stelt zich ten doel om binnen het kader van de doelstelling van de instelling, de 

belangen van familie, vertegenwoordigers en naastbetrokkenen van de cliënten te behartigen. 

 De familieraad treedt alleen op als niet-individuele behartiger van de familiebelangen. 

 

2.2 De familieraad bevordert het optimaliseren van de betrokkenheid van familie, 

vertegenwoordigers en naastbetrokkenen vanuit het principe dat ook betrokkenheid van de 

familie, vertegenwoordigers en naastbetrokkenen structureel onderdeel uitmaakt van de 

hulpverlening aan ggz-cliënten. 

 

 

Artikel 3 
De positie van de familieraad en de verhouding tussen de familieraad en cliëntenraad 
 

3.1 De familieraad is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur van de GGZ Oost Brabant. 

 

3.2 De familieraad kent in tegenstelling tot de cliëntenraad geen wettelijke basis. 

 

3.3 De wettelijke rechten van de cliëntenraad op grond van de WMCZ zijn niet overdraagbaar aan 

de familieraad. 

 

3.4 Ten minste tweemaal per jaar vindt er overleg plaats tussen de familieraad en de cliëntenraad 

en ten minste eenmaal per jaar vindt er overleg plaats tussen de familieraad en de 

ondernemingsraad. De wijze waarop dit overleg plaatsvindt, wordt door de raden zelf bepaald. 

 

 

Artikel 4 
Samenstelling van de familieraad 
 

4.1 De familieraad bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal vijftien leden. 

 

4.2 De familieraad bestaat uit familieleden, vertegenwoordigers en naastbetrokkenen. 

Vertegenwoordigers van ex-cliënten kunnen nog maximaal één jaar lid blijven van de 

familieraad. 

 

4.3 De leden van de familieraad kunnen geen lid zijn van de cliëntenraad en van de 

cliëntencommissies. 

Ook personen die werkzaam zijn bij de GGZ Oost Brabant kunnen geen lid van de familieraad 

zijn. 

 

4.4 De leden van de familieraad kennen een zittingsperiode van vier jaar. Na vier jaar kunnen de 

leden nog eenmaal aansluitend herkiesbaar worden gesteld. 

 

4.5 De leden van de familieraad treden af volgens een op te stellen rooster.  

Een lid van de familieraad, dat een tussentijds raadslid vervangt, komt in het rooster van 

aftreden in de plaats van laatstgenoemde. 
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4.6 Het raadslidmaatschap eindigt: 

- door opzegging door het raadslid; 

- bij het einde van de zittingsperiode; 

- door overlijden; 

- door schorsing en ontslag, zoals bedoeld in artikel 11 van het huishoudelijk reglement. 

 

 

Artikel 5 
Het adviesrecht van de familieraad 
 

5.1 De Raad van Bestuur stelt de familieraad in de gelegenheid advies uit te brengen over: 

a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag van de instelling; 

b. fusie of andere vormen van samengaan met andere organisaties; 

c. de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende 

  verbouwing; 

d. een belangrijke wijziging in de organisatie; 

e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden; 

f. het algemene kwaliteitsbeleid van de aan de cliënten te verlenen zorg; 

g. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van 

 cliënten; 

h. het algemeen beleid met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en geestelijke 

  verzorging van cliënten en de recreatie- en ontspanningsactiviteiten voor cliënten; 

i. de invoering, aanpassing en wijziging van huisregels. 

 

5.2 Bij een aanvraag om advies verstrekt de zorgaanbieder een overzicht van: 

- de beweegredenen die aan het voorgenomen besluit ten grondslag liggen; 

- de maatregelen die naar aanleiding van het voorgenomen besluit moeten worden 

 getroffen. 

 

5.3 De familieraad brengt binnen zes weken na ontvangst van de adviesaanvraag advies uit. 

Wanneer de familieraad binnen zes weken geen advies uitbrengt, dan wordt de raad geacht 

geen gebruik van zijn bevoegdheid te maken. 

 

5.4 De zorgaanbieder stelt de familieraad in kennis van haar beslissing op het door de familieraad 

uitgebrachte advies. 

 

5.5 Wanneer de beslissing van de zorgaanbieder afwijkt van het advies van de familieraad, zal de 

zorgaanbieder de beweegredenen die hieraan ten grondslag liggen, schriftelijk kenbaar maken 

aan de familieraad. 

 

5.6 De familieraad is bevoegd de zorgaanbieder ook ongevraagd advies te geven over de in artikel 

5.1 sub a t/m sub i genoemde en andere onderwerpen die voor familie en naastbetrokkenen van 

cliënten van belang zijn. 

 

5.7 Het adviesrecht van de familieraad is niet gebaseerd op enig wettelijk artikel. 
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Artikel 6 
Verplichtingen van de zorgaanbieder 
 

Verstrekken van inlichtingen en gegevens algemeen: 

 

6.1 De zorgaanbieder verstrekt de familieraad tijdig en desgevraagd schriftelijk alle inlichtingen en 

gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 

 

6.2 De zorgaanbieder verstrekt de familieraad tenminste eenmaal per jaar algemene gegevens 

omtrent het beleid dat het afgelopen jaar is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd. 

 

6.3 De zorgaanbieder stelt jaarlijks de volgende stukken aan de familieraad beschikbaar: 

1. Begroting 

2. Het jaarducument Maatschappelijke Verantwoording, inclusief de jaarrekening over de 

algemene gang van zaken binnen de instelling. 

 

6.4 De zorgaanbieder heeft ten minste tweemaal per jaar een onderhoud met de familieraad. 

 

Verstrekken van informatie van hulpverleners aan familieleden, vertegenwoordigers en 

naastbetrokkenen : 

 
6.5 De zorgaanbieder bevordert een actieve en stimulerende houding van hulpverleners naar 

familieleden, vertegenwoordigers en naastbetrokkenen met betrekking tot de 

informatieverstrekking, contact en overleg. 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

- Bij het verstrekken van informatie aan familieleden, vertegenwoordigers en naast- 

  betrokkenen dient rekening te worden gehouden met wettelijke bepalingen.  

   Dit houdt in dat in sommige gevallen er een wettelijke verplichting bestaat om informatie 

  aan de familieleden, vertegenwoordigers en naastbetrokkenen te verstrekken 

   (Wet BOPZ), terwijl er daarnaast gevallen zijn waarvoor toestemming van de cliënt  

   uitdrukkelijk is vereist. 

- Het verstrekken van informatie aan familieleden, vertegenwoordigers en naast- 

   betrokkenen, is een onderdeel van de werkzaamheden van hulpverleners, mits niet in 

  tegenspraak met andere belangen van de cliënt of wettelijke regelingen en mits niet in  

  tegenspraak met de principes van goed hulpverlenerschap. 

- Familieleden, vertegenwoordigers en naastbetrokkenen van cliënten hebben recht op 

  goede schriftelijke en mondelinge informatie, mits niet in tegenspraak met andere 

   belangen van de cliënt of wettelijke regelingen en mits niet in tegenspraak met de 

   principes van goed hulpverlenerschap. 

 Voor zover het informatie betreft die niet zonder toestemming van de cliënt mag 

 worden gegeven, kan de informatie pas worden verstrekt nadat toestemming is verkregen 

   (WGBO). 

 

6.6 Wettelijke regelingen met betrekking tot familie en naastbetrokkenen. 

Overzicht van wetsartikelen die betrekking hebben op het contact of overleg met familieleden, 

vertegenwoordigers en naastbetrokkenen: zie Bijlage 1 bij deze samenwerkingsovereenkomst 

tussen de familieraad en de zorgaanbieder, de GGZ Oost Brabant. 

Deze bijlage 1 maakt onderdeel uit van deze samenwerkingsovereenkomst. 
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Artikel 7 
Verplichtingen familieraad 
 

7.1 De familieraad regelt schriftelijk zijn werkzaamheden in een huishoudelijk reglement. 

De inhoud van het huishoudelijk reglement mag niet strijdig zijn met de wet of deze 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

7.2 De familieraad verstrekt het huishoudelijk reglement ter kennisname aan de zorgaanbieder. 

 

7.3 De familieraad stelt jaarlijks een verslag op over de werkzaamheden en de wijze waarop deze 

werkzaamheden zijn uitgevoerd. De familieraad stelt jaarlijks een werkplan op. 

 

7.4 De familieraad stelt jaarlijks een begroting op, die ter vaststelling aan de zorgaanbieder wordt 

voorgelegd. De begroting geeft een raming van de kosten die de familieraad gedurende het 

daarop volgende jaar verwacht te maken. 

 

7.5 De familieraad legt jaarlijks, drie maanden na afloop van het jaar, aan de zorgaanbieder 

verantwoording af in een financieel jaarverslag over de besteding van het door de instelling 

beschikbaar gestelde budget. Het toezicht op de financiën geschiedt door de bedrijfseenheid 

Financiën en Beheer van de instelling. 

  

 

 Artikel 8 
 Faciliteiten familieraad 

 

8.1 De familieraad heeft recht op professionele en administratieve ondersteuning, 

vergaderfaciliteiten en een budget. 

 

8.2 Vergoeding van verblijfkosten zal als regel niet plaatsvinden, tenzij die kosten voortvloeien uit 

een in overleg met of op verzoek van de zorgaanbieder bijgewoonde bijeenkomst en de 

gemaakte kosten daarvoor noodzakelijk waren en niet door een andere instantie worden 

vergoed. Voor de hoogte van de vergoedingen gelden de binnen de instelling geldende normen. 

 

8.3 De familieraad wordt jaarlijks een budget toegekend ter bestrijding van de door de familieraad 

te maken kosten. 

 

 

Artikel 9 
Geheimhouding 

 

9.1 De leden van de familieraad zijn, ten opzichte van derden, verplicht tot geheimhouding van alle 

informatie die zij in hun hoedanigheid van lid van de familieraad vernemen en waarvan zij het 

vertrouwelijke karakter kennen dan wel redelijkerwijs kunnen vermoeden. De plicht tot 

geheimhouding geldt ook na beëindiging van het lidmaatschap van de familieraad. 
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Artikel 10 
Vaststelling inwerkingtreding 

 

10.1 De overeenkomst is vastgesteld bij besluit van 15 september 2008.  

 

10.2 Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 26 november 2008 voor de duur van twee 

jaar. 

 

 

Artikel 11 
Slotbepaling/evaluatie 

 
11.1 Na twee jaar zal de overeenkomst worden geëvalueerd en, indien nodig, worden bijgesteld. 

 

11.2 Bij de evaluatie worden onder andere de volgende vragen beantwoord: 

- Hoe is er binnen de organisatie met de familieraad omgegaan? 

- Is de samenwerking met de zorgaanbieder, cliëntenraad en familievertrouwenspersoon 

naar wens verlopen? 

- Hoe heeft de familieraad de geboden ondersteuning ervaren? 

- Is er een besluit genomen over een werkbaar organisatiemodel (centraal/decentraal of 

gecombineerd)? 

- Hoe heeft ‘invloed uitoefenen op de geboden zorg vanuit het familieperspectief’ gestalte 

gekregen? 

- Welke verbeterpunten zijn er te benoemen? 

 

 

Aldus overeengekomen te Boekel op 26 november 2008. 

 

 

 

De zorgaanbieder: 

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg De Familieraad, 

Oost Brabant, 

 

 

 

J.A. Steeneveld, psychiater,  A. Verberne, 

voorzitter Raad van Bestuur  voorzitter 

 

 

Bijlage: 1
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Samenwerkingovereenkomst Mondriaan en de familieraden 
 
 
Ondergetekende: 
 
1. De Stichting Mondriaan, vertegenwoordigd door dhr. W. Zillen, directeur 

divisie Integrale Zorg Parkstad en dhr. G. de Booij, directeur divisie 
Integrale Zorg Maastricht 

 
en 
 
2. De familieraden, vertegenwoordigd door mw. K. van den Berg en  

dhr. W. van der Linden   
 
Nemen in overweging dat: 
 

- Reeds geruime tijd familieraden actief zijn binnen Mondriaan. 
 

- Het systeem rond de patiënt/cliënt van groot belang is in de behandeling 
en de begeleiding van de patiënt/cliënt en recentelijk in de notitie 
‘Participatie familie en andere naastbetrokkenen’1 de triade van 
samenwerking tussen cliënt, familie en hulpverlening in het beleid van 
Mondriaan wordt verankerd. 

 
- Binnen Mondriaan in alle divisies als uitgangspunt van het 

participatiebeleid is geformuleerd dat het betrekken van familie op 
operationeel niveau een structurele plaats krijgt in het behandel- en 
begeleidingsbeleid.  

 
- De familieraden de belangen van de familie1 op beleidsmatig niveau 

behartigen. 
 

- De familieraden vooralsnog zijn gepositioneerd binnen de divisies 
Integrale Zorg Maastricht (IZM) en Integrale Zorg Parkstad (IZP).  

 
- Partijen de wens hebben uitgesproken in een overeenkomst de 

samenwerking nader te specificeren. 
 

                                                
1
Waar deze overeenkomst spreekt van familie of familieleden, worden daaronder tevens verstaan 

de wettelijke vertegenwoordigers en anderen – in nauwe relatie tot de zorg – naastbetrokkenen van 
de patiënt. 
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Komen overeen dat Mondriaan de hieronder omschreven doelstellingen van de  
Familieraden erkent en waar mogelijk zal ondersteunen. 
 
1. Doelstellingen 
 
De familieraden stellen zich ten doel: 
 
1.1 
Het behartigen van de algemene belangen van familieleden en andere 
naastbetrokkenen die een directe relatie hebben met de zorg voor de 
patiënt/cliënt. 
De belangen worden geacht verband te houden met de zorg en de behandeling 
door respectievelijk de divisie IZM en IZP ten aanzien van de patiënt/cliënt en 
omvatten in het bijzonder het woon, leef- en behandelklimaat en alles wat 
daarmee samenhangt. 
 
1.2 
Het stimuleren van de betrokkenheid van de familie bij de zorg en de 
behandeling binnen respectievelijk de divisie IZM en IZP en de familie te 
motiveren wanneer de patiënt/cliënt niet met hen in gezinsverband samenwoont, 
deze regelmatig te bezoeken en te ondersteunen. 
 
1.3  
Het kritisch volgen van het beleid van respectievelijk de divisie IZM en IZP - met 
name waar dit het collectieve belang van familieleden raakt -  het signaleren van 
knelpunten in dat beleid en het doen van aanbevelingen voor het oplossen van 
knelpunten.  
 
1.4  
Een bijdrage te leveren in/en toe te zien op de uitvoering van het beleid zoals 
dat beschreven is in de notitie ‘Participatie familie en andere naastbetrokkenen’ 
binnen Mondriaan en meer in het bijzonder de divisies IZM en IZP.  
 
1.5  
Een goede verstandhouding tussen patiënten/cliënten, familie en medewerkers 
te bevorderen. 
 
1.6 
Zorg te dragen voor een goede samenwerking met de cliëntenraad van de 
divisie IZM en IZP en de centrale cliëntenraad.  
 
 
2. Positie van de familieraad 
 
2.1 
De familieraden zijn een belangenvereniging van familieleden van patiënten van 
respectievelijk de divisie IZM en IZP, deel uitmakend van Mondriaan. 
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2.2 
De familieraden hebben het recht gevraagd en ongevraagd adviezen uit te 
brengen aan de directeur van respectievelijk de divisie IZM en IZP met 
betrekking tot aangelegenheden de divisie betreffend. 
 

2.3  
De directeuren van respectievelijk de divisies IZM en IZP doen aan de 
familieraden tijdig relevante (beleid)notities, protocollen, activiteitenplannen en 
jaarverslagen toekomen, zodat de familieraden in staat zijn advies uit te 
brengen. 
 
2.4 
Elke familieraad heeft minimaal 4 maal per jaar een overleg met de directeur van 
de betreffende divisie. 
 
2.5 
Eenmaal per jaar wordt de Raad van Bestuur bij dit overleg uitgenodigd. 
 
 
3. Samenstelling van de familieraden 
 
3.1 
De familieraden worden gevormd uit familieleden van patiënten/cliënten van 
respectievelijk de divisie IZM en IZP. 
 
3.2  
Aspirant-leden kunnen door patiënten/cliënten, familieleden van 
patiënten/cliënten of medewerkers van respectievelijk de divisie IZM en IZP 
worden voorgedragen aan de familieraden.  
 
 
4. Vergaderingen 
 
4.1 
De familieraden vergaderen tenminste 1 maal per maand. 
 
 
5. Faciliteiten en ondersteuning van familie en familieraden door  

Mondriaan 
 
5.1 
De divisies IZM en IZP stellen aan de familieraden ter beschikking 
vergaderruimte en archiefberging ten behoeve van de vergaderingen van de 
familieraden als wel overige faciliteiten die binnen Mondriaan ter beschikking 
zijn om uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen en de 
jaaractiviteitenplannen. 
 
5.2 
De divisies IZM en IZP stellen algemene alsmede secretariële ondersteuning 
beschikbaar, ten behoeve van ondersteuning bij activiteiten, notuleren van de 
vergaderingen, verzenden (incl. frankeren) van vergaderstukken, uitnodigingen 
en informatie naar de leden van de familieraden. 
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5.3  
De familieraden stellen jaarlijks een activiteitenplan op, alsmede een daarop 
gebaseerde begroting. Het activiteitenplan en de begroting wordt besproken 
met en geaccordeerd door de betreffende directeur IZ. 
 
5.4 
De divisies IZM en IZP stellen een jaarlijks overeen te komen bedrag 
beschikbaar voor de familieraden op basis van de begroting. Tevens wordt op 
basis van de geplande activiteiten vastgesteld hoeveel uren ondersteuning 
nodig zijn. 
De familieraden geven hunnerzijds aan het einde van het financiële jaar aan 
respectievelijk de divisies IZM en IZP een volledig overzicht van alle kosten en 
bestedingen van de familieraden. 
 

 5.5 
 Mondriaan stelt middelen ter ondersteuning en informatie van familie en 
 familieraden beschikbaar zoals omschreven in het ‘Beleidsstuk 
 familieparticipatie’. (Informatiecentrum, psycho-educatiecursussen enz.) 
 
6. Contact met externen 
 
6.1 
De familieraden maken deel uit van SLKF (Stichting Landelijke Koepel 
Familieraden). 
 
6.2 
De familieraden onderhouden contacten met en kunnen deelnemen aan 
familieorganisaties die actief zijn in de sfeer van de geestelijke gezondheidszorg 
en abonneren zich op hun nieuwsuitgaven. 
 
 
7. Duur van de overeenkomst 
 
7.1  
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. 
 
7.2 
Voor het einde van de overeenkomst vindt een evaluatie van de overeenkomst 
plaats, waarbij betrokken zijn de familieraden, de directeuren van respectievelijk 
de divisies IZM en IZP en de Raad van Bestuur van Mondriaan. 

  
 7.3 
Na eventuele bijstelling van de overeenkomst zal de overeenkomst worden 
verlengd telkens voor de duur van 1 jaar. 
 
7.4  
Indien de evaluatie redenen geeft de overeenkomst niet te verlengen eindigt 
deze van rechtswege. 
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7.5 
Indien geen evaluatie plaatsvindt zal de overeenkomst na afloop van de looptijd 
stilzwijgend worden voortgezet voor de duur van 1 jaar. 
 

 
 
Aldus overeengekomen te Maastricht d.d. 16 juli 2009 
 
 
Namens de familieraad IZP:   Namens Mondriaan:  
 
 
………………………………….  …………………………………. 
 
mw.  K. van den Berg,    dhr. W. Zillen, 
voorzitter     directeur Divisie IZP 
 
 
 
 
Namens de familieraad IZM:   Namens Mondriaan: 
 
 
………………………………….  ……………………………. 
 
dhr. W. van der Linden,   dhr. G. de Booij, 
voorzitter     directeur Divisie IZM 
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2.3.1 De Familievertrouwenspersoon (FVP) in de GGZ 
 

 

Familie of naastbetrokkenen van een cliënt in een GGZ-instelling kunnen ook zelf problemen ervaren, 

in de contacten met de hulpverleners of in het leven en omgaan met een ziek familielid. Als familie 

met deze problemen geen of onvoldoende gehoor vindt bij de hulpverlener of de instelling, kan zij 

terecht bij de familievertrouwenspersoon.  

 

Rol en positie 

De familievertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en vrije toegang tot hulpverleners, 

behandelaars en managers van de instelling. Hij heeft kennis van psychiatrische ziekten en 

behandelingen, is goed op de hoogte van het familiebeleid en beschikt over een groot netwerk 

binnen en buiten de instelling.  

 

Om de onafhankelijkheid van de familievertrouwenspersoon te garanderen, zou hij bij voorkeur niet 

in dienst moeten zijn van de instelling zelf. Op dit moment is dat echter nog wel het geval. Daarom 

zal nu in het beleid van de instelling vastgelegd moeten worden hoe de onafhankelijkheid van de 

familievertrouwenspersoon gewaarborgd is. Minimale voorwaarden daarbij zijn: 

 

• De FVP heeft het recht in te gaan op vragen van familie 

• De FVP heeft vrije toegang tot het management en de professionals binnen de instelling 

• De FVP heeft geheimhoudingsplicht; informatie van klanten kan alleen na overleg en met 

toestemming van de klant aan derden gegeven worden 

• De FVP werkt op basis van eigen taxatie van de problematiek, waarbij de belangen van (soms 

meerdere) familie en de cliënt worden afgewogen 

 

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP), opgericht in 2010, zet zich in voor een 

landelijk netwerk van onafhankelijke familievertrouwenspersonen die functioneren binnen een 

uniform en transparant beleidskader. In september 2012 heeft de LSFVP 37 overeenkomsten met 

GGZ-instellingen, en zijn er 21 FVP’en werkzaam (11 fulltime eenheden). 

 

Taken 

De basistaken van de familievertrouwenspersoon zijn: 

• Een luisterend oor en emotionele ondersteuning voor familie 

• Familie informeren, adviseren en verwijzen 

• Coaching van en bemiddeling voor familie in het contact met hulpverleners en 

leidinggevenden  

• Ondersteuning van familie bij het indienen van een klacht (bij de RvB, klachtencommissie, 

inspectie of de rechter) en bij de klachtafhandeling 

• Signalering naar de zorgaanbieder op basis van calamiteiten en trends 

 

De familievertrouwenspersoon rapporteert aan de Raad van bestuur en aan de Familieraad. Met 

beide voert de FVP ook overleg. De familieraad en de FVP kunnen elkaar aanvullen bij het op de 

agenda zetten en houden van familie en familiebeleid. Daarbij houdt de FVP zich met name met 

individuele problemen  of klachten bezig, en maakt de familieraad zich hard voor de collectieve 

belangen van familie. 
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Meer informatie 
 

In de SLKF Handleiding Familiebeleid 

• 1.2 Criteria familiebeleid vanuit cliënten- en familieperspectief 

 

Website 

• www.lsfvp.nl 
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2.4.1 Klachtenregeling voor familie van GGZ-cliënten  
 

 

Als familie een probleem of conflict heeft met een hulpverlener of de GGZ-instelling, en er, ondanks 

bemiddeling van de familievertrouwenspersoon, niet uit komt, dan moet het mogelijk zijn om een 

klacht in te dienen. Helaas is dat nog niet overal het geval. 

 

Bij klachten over de behandeling of begeleiding van het zieke familielid, kan gebruik gemaakt worden 

van de klachtenregeling van de GGZ-instelling. Als de klacht de bejegening van familie betreft, kan 

dat echter niet. Om hier toch in te voorzien zijn er twee mogelijkheden: 

• Een aanvulling op de bestaande klachtenregeling 

• Een aparte klachtenregeling voor familie 

 

De klachtenprocedure 

Voordat een probleem of conflict zich ontwikkelt tot een klacht, moet de familie de mogelijkheid 

hebben om, al of niet met behulp van de familievertrouwenspersoon, met de betreffende 

medewerker of diens leidinggevende te spreken.  Als dit gesprek voor de familie niet leidt tot een 

bevredigend resultaat, kan een klacht ingediend worden.  

 

Een eerste stap in de behandeling van een klacht kan een bemiddelingsgesprek zijn. Dit gesprek 

wordt geleid door één of twee leden van de klachtencommissie. De betreffende medewerker(s) en 

de familie proberen in dit gesprek zaken uit te praten en de relatie te herstellen. Aan het eind van 

het gesprek geeft de familie aan of de klacht hiermee voldoende is afgehandeld. 

 

Als familie geen gebruik wil maken van een bemiddelingsgesprek, of dit gesprek niet tot een 

oplossing heeft geleid van het probleem, dan kan de klachtencommissie gevraagd worden om een 

uitspraak te doen over de klacht. Er volgt dan een formele klachtenbehandeling en de commissie 

houdt een hoorzitting.  

 

Het spreekt voor zich dat de commissie die zich over de klacht gaat buigen, onafhankelijk moet zijn 

en toegerust om familieklachten te behandelen. Familie kan zich in de verschillende fases van een 

klachtenbehandeling laten bijstaan door de familievertrouwenspersoon, een klachtenfunctionaris of 

een lid van de familieraad. 

 

Informatie over de klachtenregeling 

Of een instelling kiest voor een aanvulling op de bestaande klachtenregeling of een aparte regeling 

voor familie in het leven roept, in beide gevallen moet familie goed geïnformeerd worden. Die 

informatie gaat over: 

• waar zij terecht kan voor informatie, advies of bijstand 

• wat de mogelijkheden zijn voor het indienen van een klacht 

• welke klachten ingediend kunnen worden 

• de procedure: hoe wordt de klacht behandeld, wanneer krijgt iemand bericht 

 

Jaarverslag 

De klachtencommissie maakt een jaarverslag waarin (geanonimiseerd) de behandelde klachten 

vermeld worden, met daaruit voortvloeiende leerpunten en maatregelen die de organisatie zou 

moeten treffen om herhaling van een dergelijke klacht te voorkomen.  
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Meer informatie 
 

In de SLKF Handleiding Familiebeleid 

• 1.2 Criteria familiebeleid vanuit cliënten- en familieperspectief (onderdeel 2C)  

• 2.4.2 Voorbeelden van klachtenregelingen voor familie 
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familie van GGZ-cliënten  

1/1 Versie 1.0, 15 oktober 2012 

Documenten opgenomen met toestemming van de betreffende instellingen 

 

2.4.2 Voorbeelden van Klachtenregelingen voor familie van GGZ-cliënten  
 

 

• Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen – GGZ inGeest, 

Arkin, HVO-Querido 

 

GGZ inGeest, Arkin en HVO-Querido hebben gezamenlijk een reglement voor de 

Klachtencommissie naastbetrokkenen vastgesteld. Volgens planning zal de 

klachtencommissie in oktober 2012 worden geïnstalleerd. 

 

 

GGZ inGeest biedt diverse vormen van hulp aan mensen met psychische klachten: van 

crisisopvang tot langdurige behandeling. GGZ inGeest heeft meer dan 20 locaties in de regio 

Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Bennebroek. 

 

www.ggzingeest.nl  

 

Arkin in Amsterdam is één van de grootste GGZ-instellingen in Nederland. Bij onderdelen 

zoals Jellinek, Mentrum, Inforsa en PuntP kunnen cliënten terecht voor preventie, 

behandeling, rehabilitatie en re-integratie en zorg bij psychiatrische en ernstige psychische 

problemen, met verslavingsproblemen en/of daaraan gerelateerde risicovolle levensstijlen. 

 

www.arkin.nl  

 

HVO-Querido werkt op het snijvlak van maatschappelijke opvang en geestelijke 

gezondheidszorg en ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-

economische problemen in hun streven om zelf – opnieuw – de regie over hun eigen leven te 

krijgen. Het werkgebied van HVO-Querido is Amsterdam.  

 

www.hvoquerido.nl  



Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen

GGZ inGeest
Arkin
HVO-Querido

Augustus 2011
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ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder:

1.1 Bestuur
De Raad van Bestuur van GGZ inGeest, Raad van Bestuur van Arkin, Raad van Bestuur
van HVO-Querido.

1.2 Instelling
De onder 1.1 genoemde instellingen voor geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijke
opvang.

1.3 De klacht
Een in algemene zin naar voren gebracht bezwaar tegen gedragingen van (medewerkers
van) de instelling. Een gedraging kan zijn een handelen maar ook een nalaten met gevolg
voor klager.

1.4 De klager
De persoon, die op grond van zijn of haar relatie met de cliënt contacten onderhoudt of
onderhield met de instelling en die een klacht indient.

1.5 De aangeklaagde
a. De instelling.
b. De medewerker van de instelling, verantwoordelijk voor de beslissing of gedraging
waartegen de klacht zich richt.
c. De medewerker van de instelling verantwoordelijk voor de uitvoering van de
beslissing of gedraging waartegen de klacht zich richt.

1.6 De klachtencommissie
De klachtencommissie familie en naastbetrokkenen, ingesteld door de besturen van GGZ
inGeest, Arkin en HVO-Querido.

1.7 De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de instelling.

1.8 De werkcommissie
Het deel van de klachtencommissie als bedoeld in artikel 6.1 van dit reglement.

1.9 De Raad
De familieraad van GGZ inGeest;
De naastbetrokkenenraad van Arkin;
De centrale cliëntenraad van HVO-Querido.

1.10 De inspecteur
De bevoegd Geneeskundig Inspecteur voor de Gezondheidszorg.

1.11 Familie en naastbetrokkenen
Familieleden en andere naastbetrokkenen van een cliënt van de instelling.
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Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag van de commissieleden

2.1 Voor de instelling is een onafhankelijke commissie belast met de behandeling van
klachten overeenkomstig het bepaalde in dit reglement.

2.2 De commissieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur van de
instelling na advisering door de voorzitter van de klachtencommissie en de Raad.

2.3 De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn éénmaalopnieuw te
benoemen.

2.4 De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en ten
minste zes leden. Hiervan maken ten minste twee juristen deel uit. De Raad van Bestuur
van Arkin, van GGZ inGeest en van HVO-Querido dragen elk één lid voor. De
Naastbetrokkenen Raad, de Familieraad en de Centrale Cliëntenraad dragen eveneens
elk één lid voor. Tevens hebben de Raden van Bestuur, en de Raden de mogelijkheid om
een plaatsvervangend lid te benoemen.

2.5 Ten behoeve van de benoeming van een of meer leden van de klachtencommissie
stellen De Raad van Bestuur van Arkin, van GGZ inGeest en van HVO-Querido een
profielschets op, in overleg met de familieraad, de naastbetrokkenenraad en de centrale
cliëntenraad. Deze profielschets dient als basis voor de gehele procedure van benoeming
van leden van de klachtencommissie.

2.6 De Raad van Bestuur van Arkin, van GGZ inGeest en van HVO-Querido benoemen
samen een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, bij voorkeur juristen. Bij
ontstentenis van de voorzitter treedt de plaatsvervangend voorzitter in zijn plaats op, bij
ontstentenis van de plaatsvervangend voorzitter treedt een ander lid van de
klachtencommissie in zijn plaats op.

2.7 De klachtencommissie zorgt voor geleidelijkheid in het aftreden van haar leden. Zij stelt
daartoe een rooster van aftreden op.

2.8 Aan de leden van de klachtencommissie kan slechts hun lidmaatschap worden ontnomen
wegens verwaarlozing van hun taak of wegens andere dringende redenen genoemd in
het BW, art. 7:678, op grond waarvan handhaving als lid redelijkerwijs niet kan worden
verlangd.

2.9 Aan een lid van de klachtencommissie kan tussentijds ontslag worden verleend op eigen
verzoek.

2.10 Leden van het Bestuur, raden van toezicht en medewerkers van de deelnemende
instellingen maken geen deel uit van de klachtencommissie.

2.11 Aan de klachtencommissie is door de deelnemende instellingen een ambtelijk secretaris
toegevoegd, die voorbereidend werk kan doen zoals zelfstandig een feitenonderzoek
verrichten, en die secretariële ondersteuning verzorgt voor de commissie. De toe te
voegen ambtelijk secretaris behoeft de instemming van de commissie.
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INDIENEN EN BEHANDELEN VAN EEN KLACHT

Artikel 3 Indienen van een klacht

3.1 Een klacht wordt schriftelijk aan de commissie voorgelegd.

3.2 De ontvangst van een klacht wordt aan de klager binnen drie werkdagen schriftelijk
bevestigd.

3.3 Van de indiening van een klacht en de inhoud daarvan doet de klachtencommissie
binnen 5 werkdagen na ontvangst mededeling aan degene(n) op wie de klacht betrekking
heeft/hebben. De Geneesheer Directeur (Arkin en GGZ inGeest)/ betrokken
regiodirecteur (HVO-Querido) ontvangt een afschrift van de klacht.

Artikel 4 Behandeling van een klacht

4.1 Een klacht wordt niet verder behandeld indien hij wordt ingetrokken. In dat geval stuurt de
commissie een afsluitend bericht naar klager en aangeklaagde onder vermelding van de
reden van afsluiting.

4.2 Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten indien:
• blijkt dat een gelijke klacht van dezelfde klager nog in behandeling is,
• een klacht geen betrekking heeft op een bezwaar als bedoeld in artikel 1 lid 3,
• de klacht al is behandeld en zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan.
De commissie bericht de klager schriftelijk gemotiveerd dat deze klacht buiten
behandeling wordt gelaten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht.

Artikel 5 Niet-ontvankelijkheid

5.1 Een klacht is niet-ontvankelijk als:
• de klacht niet betreft een gedraging door medewerkers van de instelling van klager,

zoals gedefinieerd in artikel 1.3
• de klacht wordt ingediend door een persoon die niet valt onder de definitie van klager

zoals gedefinieerd in artikel 1.4
De voorzitter van de commissie beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht, en de
commissie doet daarover schriftelijk bericht aan klager, binnen 5 werkdagen na ontvangst
van de klacht.

5.2 Is een klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk, maar voor dat niet-ontvankelijke deel wel
ontvankelijk bij de klachtencommissie cliënten/klachtencommissie POA, dan overlegt de
voorzitter met de voorzitter van de klachtencommissie cliënten/klachtencommissie POA
over de behandeling van de totale klacht. De commissie bericht klager over de uitkomst
van dit overleg schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht.
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Artikel 6 Behandelen van de klacht (procedure)

6.1 Bij elke klacht die aan de klachtencommissie wordt voorgelegd, belast de voorzitter van
de klachtencommissie een werkcommissie met de behandeling van de klacht, tenzij de
klacht niet ontvankelijk is.

6.2 De werkcommissie bestaat ten minste uit de (plaatsvervangend) voorzitter en twee leden
van de klachtencommissie. Voor iedere werkcommissie zal men ernaar streven om ten
minste een jurist en een lid van de klachtencommissie op voordracht van de Raad bij de
klachtzitting aanwezig te laten zijn. Bij de keuze van de leden die hij met de behandeling
belast, houdt de voorzitter rekening met de aard van de klacht alsmede met de persoon
van klager en aangeklaagde.

6.3 Aan de behandeling van een klacht wordt niet deelgenomen door een lid van de
commissie tegen wiens beslissing of gedraging de klacht is gericht, of door een lid van de
commissie die op een andere manier bij de klacht of aangeklaagde betrokken is.

6.4 De klager en de aangeklaagde worden geïnformeerd over de namen en functies van de
leden van de werkcommissie. Zij kunnen gemotiveerd bezwaar maken tegen deelname
van bepaalde personen aan de behandeling van de klacht.

6.5 Een ieder tot wie een verzoek is gericht, verstrekt, binnen twee weken na datering van
het verzoek, de gevraagde gegevens voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke
plicht tot geheimhouding.

6.6 De klachtencommissie biedt de klager en aangeklaagde tijdens de klachtenbehandeling
inzage in en eventueel afschrift van de stukken waarop zij haar oordeel (mede) zal
baseren.

6.7 Klager en aangeklaagde worden tijdig in de gelegenheid gesteld hun standpunt in te
brengen en relevante informatie aan te dragen. De hoor en wederhoor is in principe
mondeling. Partijen worden bij voorkeur in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de
werkcommissie goede redenen heeft om dit niet wenselijk te achten of de klager
daartegen bezwaar heeft.
Indien betrokkenen gescheiden zijn gehoord, kan de commissie besluiten beiden
nogmaals te horen, al dan niet gescheiden. Beide partijen wordt meegedeeld dat de
informatie die ze inbrengen ook aan de andere partij wordt verstrekt.
Via een schriftelijk verslag wordt de inhoud van het besprokene aan de beide partijen
medegedeeld.

6.8 De behandeling van de klacht vindt plaats achter gesloten deuren.

6.9 De commissieleden hebben geheimhoudingsplicht en zullen zoveel mogelijk de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.

6.10 Klager kan zich - op eigen kosten - tijdens behandeling van de klacht laten bijstaan door
een door hem aan te wijzen persoon.

6



6.11 De instelling voorziet in adequate (rechts)bijstand voor de werknemer. Zie echter art.
10.5.

6.12 De commissie kan zich laten adviseren door deskundigen wanneer zij van mening is dat
zij niet over voldoende expertise beschikt om een gedegen oordeelover de klacht te
geven.

6.13 Bij de oordeelsvorming streeft de klachtencommissie naar consensus. In geval van
blijvende verdeeldheid over de gegrondheid van de klacht zal stemming uitsluitsel
moeten geven. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

Artikel 7 Uitspraak klachtencommissie

7.1 De commissie beslist zonder last of ruggespraak.

7.2 De commissie kan een klacht (gedeeltelijk, zie art. 5.2) niet-ontvankelijk, (gedeeltelijk)
gegrond of (gedeeltelijk) niet gegrond verklaren.

7.3 Een klacht wordt gegrond verklaard:

• indien de beslissing of gedraging in strijd is met een wettelijke regeling, een in de
betrokken instelling geldend voorschrift of normen geldend binnen de betrokken
beroepsgroep, dan wel,

• indien de beslissing of gedraging bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen en omstandigheden onredelijk of onbillijk moet worden geacht.

7.4 De commissie doet, met redenen omkleed, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6
weken na indiening van de klacht uitspraak over de gegrondheid van de klacht; één en
ander tenzij met de klager een andere termijn is overeengekomen.

7.5 Een afschrift van de betreffende beslissing wordt zo spoedig mogelijk gezonden aan de
klager, de aangeklaagde en de geneesheer-directeur/betrokken regiodirecteur van de
betreffende instelling.

7.6 Indien de klager de Nederlandse taalonvoldoende beheerst, wordt de inhoud van de
beslissing aan de klager schriftelijk medegedeeld in een andere voor hem begrijpelijke
taal.

7.7 De commissie kan eventueel aanbevelingen doen om soortgelijke klachten in de
toekomst te voorkomen.
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Artikel 8 Beslissing van de instelling in geval van een algemene klacht

8.1 De instelling, deelt binnen 4 weken na het oordeel van de commissie aan klager, de
aangeklaagde en commissie schriftelijk mede of zij, naar aanleiding van dat oordeel,
maatregelen zal nemen en zo ja, welke.
Bij afwijking van deze termijn deelt de instelling dit met redenen mee aan de klager en de
commissie onder vermelding van de termijn waarbinnen zij haar standpunt aan hen
kenbaar zal maken.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 9 Overige klacht- en meldmogelijkheden

9.1 Het in dit reglement gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen en/of melden bij de
civiele rechter, de inspectie voor de gezondheidszorg of overige organen die daartoe
bevoegd zijn.

Artikel10 Kosten

10.1 Voor de behandeling van klachten binnen de instelling mogen, noch door de commissie
noch door het Bestuur aan aanklager of aangeklaagde kosten in rekening worden
gebracht.

10.2 Kosten gemaakt voor het horen van externe deskundigen of getuigen of voor het
inschakelen van tolken door de klachtencommissie komen voor ·rekening van de
instelling.

10.3 Kosten gemaakt voor een tolk door klager of aangeklaagde komen voor rekening van de
instelling in die gevallen waarin de klager of aangeklaagde de Nederlandse taal
onvoldoende beheerst en aangeeft behoefte te hebben aan een tolk.

10.4 Kosten gemaakt voor juridische of andere bijstand (anders dan een tolk) aan klager zijn
voor rekening van klager zelf.

10.5 Kosten gemaakt voor (juridische) bijstand aan aangeklaagde zijn voor rekening van de
instelling. Indien na de procedure blijkt dat er sprake is geweest van nalatigheid of
bewuste roekeloosheid, dan kan de instelling besluiten de kosten van de verleende
(juridische) bijstand alsnog te verhalen op de aangeklaagde.

10.6 Door klager gemaakte reiskosten kunnen in bepaalde situaties door de instelling worden
vergoed op basis van de geldende tarieven openbaar vervoer tweede klasse.

8



Artikel 11 Verslaglegging en archivering

Na afsluiting van de procedure worden de stukken betreffende de klacht op een zodanige
wijze opgeslagen door het secretariaat dat de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd
is. Tien jaar na de eindbeslissing van de klachtencommissie worden de stukken
vernietigd. Heeft de klager zich na de eindbeslissing van de klachtencommissie tot de
rechter gewend, dan worden de stukken tien jaar na diens uitspraak vernietigd.

Artikel 12 Jaarverslag

12.1 De commissie brengt jaarlijks voor 1 maart een geanonimiseerd verslag uit van haar
werkzaamheden aan het bestuur.. Hierin is opgenomen de samenstelling van de
klachtencommissie, de wijze waarop deze haar werk heeft kunnen verrichten, het aantal
en de aard van de door de commissie behandelde klachten en de strekking van de
oordelen en aanbevelingen.

12.2 Het bestuur van de instelling zendt dit verslag voor 1 juni aan de cliëntenraad, de
familieraad/naastbetrokkenenraad, de ondernemingsraad en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Hierbij meldt hij de aard van de door hem naar aanleiding van de
aanbevelingen getroffen maatregelen.

Artikel13 Wijze van openbaarmaking reglement

13.1 Dit reglement wordt binnen tien dagen nadat het is vastgesteld, openbaar gemaakt op
een wijze die in de instelling gebruikelijk is onder vermelding van het adres waar een
klacht moet worden ingediend. Het reglement wordt tevens opgenomen in haar
elektronisch kwaliteitshandboek.

13.2 In de (klachten)folder voor cliënten en familie wordt het bestaan van het reglement
gemeld.

Artikel14 Vaststelling en wijziging reglement

14.1.1 Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Bestuur, nadat de Raad
tijdig om advies is gevraagd.

14.2 Voorstellen tot wijziging van het reglement worden voorgelegd aan de commissie.

Artikel15 Toezicht

Het bestuur van de instelling ziet erop toe dat de commissie haar werkzaamheden
verricht volgens dit reglement.

Artikel16 Datum van inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking per .
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