cliënt

Triade-vragenlijst
De Triade-vragenlijst is een hulpmiddel en wegwijzer voor cliënt,
naaste en hulpverlener om onderwerpen die van belang kunnen
zijn in de behandeling en begeleiding niet uit het oog te verliezen.

CLIËNT
• Heb ik vragen over mijn behandelplan?
• Heb ik vragen over mijn crisisplan of
signaleringsplan?
• Heb ik bepaalde klachten die ik ter
sprake wil brengen?
• M.b.t. het ziektebeeld
• M.b.t. medicatie en bijwerkingen
• M.b.t. somatische screening
• M.b.t. de behandeling
W
•  aar heb ik hulp bij nodig:
• wonen
• financiën
• dagbesteding/werk
• sociaal netwerk
• Wat wil ik vooral zelf doen?
• Hoeveel contact wil ik graag met
mijn familie of naasten en met mijn
behandelaar?
• Wat verwacht ik van hen?
• Wat vind ik van informatie-uitwisseling, mogen familie en behandelaren contact onderhouden over mij?
• Is de match met mijn behandelaar
en/of (woon-)begeleider nog goed?
• Zijn er nog andere dingen/zaken
die ik wil bespreken (bijv. over seksualiteit/ intimiteit)?

FAMILIE EN
NAASTBETROKKENEN
• Heb ik voldoende informatie gehad
over de behandeling en mogelijkheden van mijn naaste?
• Waarin kan ik als familie/naaste
ondersteunen?
• Hoe kan ik meedenken in het
behandelen en begeleiden van mijn
naaste?
• Kan ik ondersteuning bieden in
dagbesteding of stimuleren van
sociale contacten?
• Hoe kan ik het beste op de hoogte
blijven of contact onderhouden
met beide partijen?
• Waar moet ik zijn als er signalen zijn
dat het misloopt met mijn naaste?
• Waar kan ik mijn zorgen kwijt?
• Heb ik zelf ondersteuning nodig en
zo ja, hoe moet die eruitzien?
• Kan ik psycho-educatie volgen?
• Waar kan ik een cursus volgen om
op gelijkwaardige basis mee te
praten in de triade?
• Waar kan ik een cursus vinden om
meer over het ziektebeeld van mijn
naaste te leren om betere ondersteuning te bieden?

zorg

zorgverlener

zorg

familie/naastbetrokkenen

HULPVERLENER
• Met wie bespreek ik het behandelplan/crisisplan of signaleringsplan?
• Wie informeer ik als de zorg opgeschaald moet worden?
• Hoe zijn praktische zaken geregeld
zoals financiën, huishouden, huisdieren?
• Als een opname nodig is wie draagt
daar dan de zorg over?
• Wie is sleutelhouder thuis?
• Kunnen we contact houden via;
telefoon/mobiel/e-mail?

De Triade-vragenlijst is ontwikkeld door de
Familie- en Betrokkenenraad in samenspraak
met de Cliëntenraad, geneesheer-directeur en
medewerkers FACT. Als basis is gebruikgemaakt
van de Triadekaart van Ypsilon.

