
Familie- en 
naastenraad 
Zorgen deel je samen 

Wij zetten ons in voor familie en naasten

Familie of naasten weten als geen ander hoe het is wanneer je naaste in behandeling is 

bij de geestelijke gezondheidszorg. De Familie- en naastenraad van GGZ Oost Brabant 

bestaat uit mensen met deze eigen ervaring; wij zetten ons in voor de familie en naasten van 

mensen die in zorg zijn bij GGZ Oost Brabant.

Cliënten, familie, naasten en medewerkers hebben elkaar nodig in de zoektocht naar gepaste 

zorg. Als Familie- en naastenraad zijn wij het adviesorgaan dat met voorstellen en ideeën komt 

en betrokken wordt bij beleid.



Meer weten? Bezoekadres

ggzoostbrabant.nl/familieraad
familieraad@ggzoostbrabant.nl

Ondersteuner Karin Smits, 088 - 846 27 96 

Secretaresse Marion van de Schans, 088 -846 10 25

Huize Padua

gebouw Vlagberg 

Kluisstraat 2  

5427 EM Boekel 

088 - 846 04 60
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Wat zijn onze doelen? 

De Familie- en naastenraad:
• behartigt de gezamenlijke belangen van 

familie en naasten
• stimuleert de betrokkenheid van en de 

samenwerking met de naasten bij de 
behandeling

• stimuleert, toetst en bewaakt goed 
familie- en naastenbeleid als integraal 
onderdeel van de kwaliteit van de zorg.

Hoe werken we? 

De Familie- en naastenraad bestaat uit 
maximaal vijftien leden, met eigen ervaring 
als familie of naaste. We hebben overleg 
en geven advies over nieuw en bestaand 
beleid en komen met initiatieven. Naast het 
periodiek overleg met de Raad van Bestuur 
en directies is er overleg met medewerkers 
en met de familievertrouwenspersoon. Ook 
nemen we deel aan werkgroepen en klank-
bordgroepen. Er is afstemming en overleg 
met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad 
van GGZ Oost Brabant; dit noemen we de 
triade. 

We volgen de maatschappelijke ont-
wikkelingen in relatie tot zorg en staan 
in contact met familie en naasten en met 

regionale en landelijke organisaties. We 
hebben een ondersteuner die organiseert 
en adviseert, er is een vergoedingsregeling 
en we hebben mogelijkheden om kennis op 
te doen, bijvoorbeeld door deelname aan 
symposia en studiebijeenkomsten. 

Neem gerust contact op als u geïnteresseerd 
bent in de Familie- en naastenraad of de 
nieuwsbrief wilt ontvangen (digitaal of per 
post). Ook als u een signaal wilt afgeven 
of een bijdrage wilt leveren, horen wij dat 
graag. 

Familie- en naastenbeleid

GGZ Oost Brabant werkt vanuit de visie 
dat een psychische aandoening of kwets-
baarheid niet alleen de cliënt raakt, maar 
ook de mensen in zijn of haar directe om-
geving: de familie en naasten. Daarmee 
bedoelen we (onder meer) iemands part-
ner, ouders, jonge of volwassen kinderen, 
vrienden en broers en zussen. In de zorg 
voor de cliënt hebben we aandacht voor 
deze naasten, werken we met hen samen 
en ondersteunen we hen waar nodig.

Lees ook de folder Familie- en naastenbeleid.


