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Familieraad
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Wat doet de familieraad
GGZ Delfland hecht veel belang aan de inbreng van de familieraad. Regelmatig praat de familieraad dan ook met 
bestuurders en vertegenwoordigers van GGZ Delfland over bijvoorbeeld het beleid en de zorg die wordt geleverd. 
Met elkaar willen we de zorg voor cliënten en hun naasten nog verder verbeteren.  

Waarom de familieraad
De familieraad wil naasten informeren en tot steun zijn. Als iemand start met een behandeling in de geestelijke 
gezondheidszorg heeft dat vaak ook impact op zijn naasten. Zeker als iemand wordt opgenomen. Het is dan óók voor 
de naasten een spannende en zware tijd. De familieraad wil er voor zorgen dat naasten nog beter en sneller geïnformeerd 
worden over alles wat er gaat gebeuren.  Maar ook dat zij weten bij wie ze kunnen aankloppen met varegn en voor steun. 
Daarnaast wil de familieraad naasten met elkaar in contact brengen tijdens contactavonden. Wij geloven dat praten met 
elkaar helpt. Door zo goed mogelijk te luisteren naar en vragen te stellen aan andere naasten, bestuurders en medewerkers 
bepaalt de familieraad haar visie en deelt deze met het bestuur van GGZ Delfland. 

Meer weten of lid worden?
Wil je meer weten over de familieraad, en misschien wel lid worden, dan kun je contact opnemen met de familieraad per 
e-mail: familieraad@ggz-delfland.nl. Hier kun je ook terecht als je tegen een probleem aan loopt met betrekking tot GGZ 
Delfland en je niet weet waar je terecht kan of als je je ervaring wil delen. Meer informatie vind je ook op de   website van 
GGZ Delfland: www.ggz-delfland.nl/over-ons/organisatie/familieraad/. 
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De familieraad bestaat uit familieleden, vrienden en naastbetrokkenen van
cliënten van GGZ Delfland. De raad zet zich in voor de gezamenlijke belangen
van alle naasten. En als je als naaste vragen hebt over GGZ Delfland, kun je 
bij de familieraad terecht.    
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