
Binnen GGZ Friesland zijn mensen welkom. 
We hebben aandacht voor mensen, we zijn 
geïnteresseerd en betrokken en richten ons 
op alle aspecten van herstel. Dit klavertje 
kun je gebruiken in je gesprekken met 
patiënten over hun herstelproces.

• Hoe voel je je?
• Wat kenmerkt jou als persoon?
• Waar wil je over een jaar/ 5 jaar staan?
• Wat heb je nodig? 
• Wat kunnen wij voor je betekenen? 

Persoonlijk herstel
Het gaat hier om een proces en niet om een 
momentopname, vraag daarom naar het 
hier en nu en naar het verschil met vroeger. 

• Hoe denk je over jezelf?
• Hoe kijk je aan tegen nieuwe dingen?
• Heb je vertrouwen in jezelf? 
• Heb je vertrouwen in je omgeving?
• In hoeverre heb je het gevoel dat je con-

trole hebt over je leven?

Herstel van gezondheid
Diagnostiek wordt gedaan volgens de 
daarvoor gelden richtlijnen.

• Wat doe je zelf om met gezondheids-
klachten om te gaan?

• Vragen naar slaappatroon en eetpatroon 
nu en bij goed functioneren.

• Wat helpt jou als het gaat om je gezond-
heid?

• Wat heeft je in het verleden geholpen? En 
wat werkte juist niet?

Functioneel herstel
Zijn er cognitieve belemmeringen, is iemand 
in staat om dingen te begrijpen, is iemand 
in staat om prikkels goed te verwerken, zich 
te concentreren, te plannen en organiseren 
etc.

• Hoe plan je je dagelijks leven? Denk aan 
huishouden, school/ werk, gezinsleven.

• In hoeverre lukt het om de dingen te doen 
die je zou willen doen?

• Welke mensen of dingen zijn hierbij voor 
jou belangrijk?

Maatschappelijk herstel
Hierbij gaat het om het dagelijks leven. Wat 
vindt iemand belangrijk ten aanzien van 
bijvoorbeeld wonen, werken, leren, sociale 
contacten, hobby’s, huisdieren.

• Wat kun je goed?
• Wat vind je van je leven? 
• Wie zijn belangrijk voor je?
• Waar kom je ‘s ochtends je bed voor uit. 

Ter bevordering 
van herstel


