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Nieuwe site toont zorgaanbieders met goed
familiebeleid
Hoogste scores voor GGZ Friesland, GGZ InGeest en Altrecht
Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, deelt vandaag op
feestelijke wijze de LPGGz Ster Familiebeleid 2012 uit aan GGZ Friesland, Altrecht
en GGZ InGeest. Met de bekendmaking van deze winnaars markeert het Landelijk
Platform GGz het live gaan van de nieuwe website www.lpggzsterren.nl. Op deze
nieuwe site staat overzichtelijk welke instellingen hoog scoren op familiebeleid.
Zorg aanbieden vanuit cliënten- en familieperspectief
‘Voor mensen met een psychische aandoening bieden familie en naastbetrokkenen veel
ondersteuning. Steeds meer ggz-instellingen zien het belang van deze ondersteuning en
ontwikkelen familiebeleid zoals het hebben van een familieraad en een familievertrouwenspersoon. GGZ Friesland, GGZ InGeest en Altrecht werken actief aan een goed familiebeleid’,
aldus Marjan ter Avest. ’Van de 40 instellingen die de vragenlijst hebben ingevuld, komen
zij als winnaars uit de bus. De scores van alle instellingen zijn nu te zien op www.lpggzsterren.nl
Met deze site willen we zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten stimuleren om
vanuit cliënten- en familieperspectief de beste zorg te bieden. Hoe meer sterren op de
scorekaart, hoe beter!’
Kwaliteitscriteria
In de toekomst onderzoekt het Landelijk Platform GGz meerdere thema’s vanuit
kwaliteitscriteria opgesteld door cliënten en families. Dan gaat het om bijvoorbeeld dwang
en drang, werk en zorg of inzet van ervaringsdeskundigheid. Het Landelijk Platform GGz
heeft eerder LPGGz Sterren uitgedeeld aan de beste zorgaanbieders 2010 en de
cliëntvriendelijkste zorgverzekeraar ggz 2011. Door de scores op één overzichtelijke site
te presenteren ontstaat keuze-informatie en transparantie voor cliënten, familie en
naastbetrokkenen.

Noot voor redactie (niet voor publicatie)
Journalisten zijn van harte welkom bij de uitreiking(en) van de LPGGz Sterren Familiebeleid 2012
op maandag 26 maart a.s. Het tourprogramma van Marjan ter Avest is als volgt:
12.30: GGZ Friesland (locatie de Hege Wier, Sixmastraat 2, 8932 PA Leeuwarden)
15.30: GGZ inGeest (Valeriusplein 9, 1075 BG Amsterdam)
18.00: Altrecht (locatie Deltahuis, Willem Arntsz Hoeve, Dolderseweg 164, 3734 BN Den Dolder)
Voor meer informatie over dit persbericht of aanmelding, kunt u contact opnemen met Daniëla
Cohen, senior communicatieadviseur LPGGz op 06 47 48 42 47 of e-mail: d.cohen@platformggz.nl
Het Landelijk Platform GGz is de koepelorganisatie van 20 cliënten- en familieorganisaties
in de geestelijke gezondheidszorg en vertegenwoordigt ruim één miljoen Nederlanders die
jaarlijks een beroep moeten doen op geestelijke gezondheidszorg.
www.platformggz.nl

