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FACT Boxmeer en Cuijk
Zorg die past, bij u in de buurt

Het kan dus zijn dat de FACT-medewerkers
zich zorgen om u maken en tijdelijk meer
huisbezoeken willen verrichten. Een extra
huisbezoek kan door uw contactpersoon of
een andere FACT-medewerker gebeuren.
Dit zal uw contactpersoon met u bespreken. Afhankelijk van de noodzaak, komen
we vaker of minder vaak bij u langs.
Het FACT-team werkt intensief samen met
collega’s van de GGZ. Daarnaast werken
we samen met onder andere de gemeente,
maatschappelijk werk en woningbouwverenigingen.

Bespreek het
Bij toenemende spanning of onrust kunt u
dit bespreken met uw contactpersoon of
diens vervanger. Als het nodig is krijgt u
meer zorg, bijvoorbeeld door meer huisbezoeken. U blijft zelf meebeslissen. Het
doel blijft altijd dat u zo goed mogelijk

Wat is FACT?

Hoe gaat het in zijn werk?

is: we proberen de cliënt zoveel mogelijk

blijft functioneren. Ook in periodes dat

Bij GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg

De FACT-medewerkers zijn: ambulant

in zijn eigen vertrouwde omgeving te

het minder goed met u gaat.

werken twee FACT-teams. FACT is de

begeleider, ervaringsdeskundige, GZ-psy-

behandelen.

afkorting van: Functie Assertive Com-

choloog, psychiater, sociaal psychiatrisch

Meer informatie nodig?

munity Treatment. Het is een nieuwe

verpleegkundige, trajectbegeleider en

Meer informatie over FACT-zorg is te

manier om te zorgen voor cliënten met

verslavingsdeskundige. Zij zijn als team

Wat doet het FACT-team?

krijgen bij uw contactpersoon of kijk op

ernstige psychiatrische aandoeningen en

verantwoordelijk voor de begeleiding en

• Dagelijks bekijkt het FACT-team hoe

www.ggzlvc.nl (zoek op ‘FACT’) en

hun omgeving. In het FACT-team werken

behandeling van een groep cliënten met

verschillende ggz-medewerkers samen.

ernstige psychiatrische aandoeningen.

Zo helpen zij cliënten met het verbeteren

het met u gaat.
• Uw psychiater bekijkt uw medicatie
en indien nodig krijgt u een afspraak

van hun gezondheid en herstel. In deze

Elke werkdag bespreken zij ‘s ochtends

folder leest u er meer over.

hoe het met deze groep cliënten gaat.
Over wie maken zij zich zorgen, wie heeft
er meer aandacht nodig? Bij wie gaan we
extra langs, wie heeft medicatie nodig of
een gesprek met de psychiater? Ons doel

bij de psychiater.
• Zo nodig bezoeken wij u tijdelijk
vaker thuis.
• Dat kan door verschillende FACTmedewerkers gebeuren.

op www.ccaf.nl.

