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Waar zijn familieleden heel tevreden over?
-

Manier van omgaan met de cliënt.
Afspraken over uitgangsregeling.
Bereikbaarheid van centrum.
Bezoekuren van centrum.
Telefonische bereikbaarheid.
Bereikbaarheid behandelend team.
Deskundigheid hulpverleners.
Aandacht voor veiligheid op afdeling.
Toezicht op alcohol en drugs.
Manier waarop met familie werd omgegaan.
Steun die familie heeft ervaren door medewerkers PC.
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Wat zijn onze werkpunten?
- Informatie over het te verwachten resultaat.
- Informatie over medicatiegebruik en eventuele
bijwerkingen.
- Informatie over klachtenregeling.
- Informatie over rechten van de cliënt.
- Informatie over wat familie kan doen als cliënt in crisis
geraakt.

Opmerkelijk!

Wat doen we intern met deze resultaten?

- Familieleden die weten wie ze kunnen contacteren scoren gemiddeld hoger qua
tevredenheid.
- Familieleden die aangeven dat er contact geweest is met het team, scoren hoger.
- Als iemand van het team initiatief heeft genomen voor contactname, zijn familie
leden meer tevreden.
- Als er meerdere keren contact is geweest met het team, scoren familieleden hoger.
- Familieleden die emotionele en/of praktische steun ervaren, scoren hoger qua
tevredenheid.
- Familieleden die info krijgen over lotgenotencontact, scoren hoger.
- Een gedwongen opname heeft geen invloed op de tevredenheidscore van
familieleden.

- Resultaten naar hulpverleners terugkoppelen.
- Bewustmakingscampagne voor hulpverleners om de eerste
stap naar familie toe te zetten (voorjaar 2019):
• Telefonisch contact in de eerste week van de opname.
• Visitekaartje met contactpersonen meegeven bij elk
contactmet familie.
- Kennis over lotgenotencontact verhogen: folder familievereniging Similes bij elk familiegesprek.
- Lancering infobrochure voor familie in voorjaar 2019.
- Functie familievertrouwenspersoon sinds augustus 2018.
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