Alles wat je
moet weten
over onze
hulpverlening
In dit boekje vind je belangrijke
informatie over je rechten en plichten.
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Welkom!

Inhoud

Je krijgt hulpverlening van Fier. Dat betekent dat we samen een overeenkomst
aangaan. In dit boekje vind je daarover
meer informatie. Wat zijn jouw rechten
en plichten? Hoe zit het met je privacy?
Van welke hulp en steun kun je gebruik
maken? Hoe zit het met de kosten? Wat
doe je als je even minder tevreden bent
over de hulp die je krijgt? En hoe kun je
ons laten weten dat je juist heel tevreden bent over de hulp? De antwoorden
op deze én meer vragen lees je op de
volgende pagina’s.
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1. Over Fier
Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen
én plegers van geweld. Bij de hulp aan
onze cliënten hebben we aandacht voor
alle leefgebieden. Van gezondheid tot sociale contacten en familie, van scholing
tot werkervaring. Al deze dingen zijn belangrijk om weer een gezonde en veilige
toekomst tegemoet te gaan.

Waarom we alle betrokkenen hulp
bieden
Fier helpt slachtoffers, getuigen én plegers van geweld. Dit doen we omdat geweld niet alleen het probleem is van het
slachtoffer. Door alle betrokkenen hulp
te bieden kunnen we ervoor zorgen dat
het geweld stopt. Fier zoekt daarom altijd
naar mogelijkheden om gezinsleden bij
de hulp te betrekken. Dit doen we niet als
dit jouw veiligheid of die van anderen in
gevaar brengt. Als we anderen bij de hulp
willen betrekken, bespreken we dit altijd
eerst met je.

‘Bij Fier werk ik aan
een veilige toekomst.
Voor mezelf en mijn
kinderen.’ – Anja
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2. Hulpverlenings-/behandelovereenkomst

3. Het plan

Op het moment dat je toestemming geeft
voor hulpverlening, ga je een overeenkomst aan met Fier. Dit is een hulpverleningsovereenkomst of een behandelovereenkomst. De overeenkomst bevat:
• dit informatieboekje;
• het hulpverleningsplan of behandelplan;
• een toestemmingsverklaring waarin
je akkoord geeft voor de hulp die je
krijgt.

Samen met jou wordt een hulpverleningsplan of behandelplan gemaakt. In
dit plan staat onder andere het volgende:
• Jouw persoonsgegevens
• Eventuele diagnose (wat is er met je
aan de hand?)
• Je hulpvraag
• Doel van de hulpverlening
• Hoe aan de doelen wordt gewerkt
• Planning
• Mogelijke aanvullende afspraken
waaraan jij en Fier zich moeten
houden

Ook wordt de hulpverleningsovereenkomst of behandelovereenkomst stopgezet in de volgende situaties:
• In onderling overleg.
• Als je geen hulpverlening meer wilt
van Fier.
• Als jouw hulpverlener belangrijke
redenen heeft om de hulpverlening/
behandeling te stoppen, bijvoorbeeld
als je je niet aan de gemaakte afspraken houdt.
• Als je komt te overlijden.

Beëindigen van de overeenkomst
Als de doelen van de hulpverlening zijn
gehaald, wordt de overeenkomst stopgezet. De overeenkomst stopt ook als blijkt
dat de doelen niet (meer) haalbaar zijn
en er geen andere doelen zijn voor jou
binnen Fier.

Algemene leveringsvoorwaarden
Zodra je de overeenkomst met Fier
aangaat, gelden de ‘Algemene leveringsvoorwaarden van de GGZ’. In deze
voorwaarden staat wat je van Fier mag
verwachten, maar ook wat Fier van jou
mag verwachten. De voorwaarden vind
je op www.fier.nl/behandelovereenkomst.

We vinden het belangrijk dat je samen
met je hulpverlener bepaalt hoe jouw
hulpverleningsplan of behandelplan
eruitziet. Dit plan wordt, afhankelijk

van welke hulp je krijgt, elke drie of zes
maanden met je besproken. Als dat nodig is, kan het hulpverlenings- of behandelplan tussendoor worden aangepast.
Wil je jouw plan eerder dan gepland bespreken of aanpassen? Dan kun je dat
aangeven bij je hulpverlener. Aan het
einde van de hulpverlening of behandeling bespreek je met je hulpverlener of de
doelen zijn gehaald.

Second opinion
Je mag altijd een second opinion aanvragen. Dit betekent dat je een andere
specialist vraagt naar zijn mening over
de diagnose of de hulpverlening. Eventuele kosten voor de second opinion zijn
voor jou.

'Bij Fier kun je helemaal jezelf
zijn. Mijn tip: ga een verbintenis
aan met de mensen om je heen.
Anderen afstoten helpt je niet.
Het is heel belangrijk om te
communiceren met de mensen die
jou kunnen helpen. Dan pas kun je
stappen vooruit maken.' – Zahar
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4. We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens
Alles wat je met onze hulpverleners bespreekt is vertrouwelijk, zij tekenen een
geheimhoudingsverklaring. Fier heeft
een privacyreglement waarin staat hoe
wij met je gegevens omgaan. Ook zijn
er landelijke gedragscodes waaraan Fier
zich moet houden.

Privacyreglement
In dit boekje leggen we de belangrijkste
zaken uit rondom je privacy. Mocht je
meer willen weten, lees dan het privacyreglement van Fier. Hier staat uitgebreid
in beschreven hoe we met persoonsgegevens omgaan. Je kunt dit lezen via
www.fier.nl/informatie-voor-clienten of
opvragen bij je hulpverlener.

Contact

Gegevens delen binnen Fier

Hulpverleners van Fier kunnen op verschillende manier contact met je hebben: een persoonlijk gesprek, telefonisch
of via e-mail of WhatsApp, Signal of andere applicates. Bij al deze vormen van
communicatie gaan zij netjes om met
vertrouwelijke gegevens. Dit betekent dat
zij bij gebruik van onbeveiligde e-mail,
Signal of WhatsApp geen privacygevoelige informatie delen. Probeer er zelf ook
op te letten dat je geen vertrouwelijke
gegevens deelt via onbeveiligde e-mail,
Signal of WhatsApp. Wij adviseren om
de app Signal te installeren omdat dit het
meest veilig is. Zo houden we samen
jouw persoonlijke gegevens veilig.

De hulpverleners van Fier delen geen
informatie uit je dossier als dat niet nodig is. Om je gegevens veilig te houden,
gebruiken we binnen Fier geen namen
maar cliëntnummers. Zo zijn gegevens
niet naar jou te herleiden. Het Multidisciplinair overleg (MDO) is een vergadering
waarin jouw hulpverlening/behandeling
wordt besproken met verschillende deskundigen. In het MDO zijn medewerkers
aanwezig die betrokken zijn bij je hulpverlening of die aanwezig moeten zijn
om hun werk goed te kunnen doen.

Ieder inhoudelijk contact met jou schrijven we op in jouw (beveiligde) dossier.
Dit zodat altijd duidelijk is welke zorg we
aan je geleverd hebben en wat er besproken is.

Gegevens opvragen en verstrekken buiten Fier
Als wij informatie over je bij andere organisaties opvragen, doen wij dit altijd in
overleg met jou. Je tekent hiervoor een
toestemmingsverklaring. In deze toe-

Belangrijk: Fier geeft geen informatie
over jou aan andere organisaties zonder jouw toestemming. Dit betekent
dat dit altijd met je wordt besproken,
tenzij dit echt niet kan omdat er sprake
is van onveiligheid of een noodsituatie.
Soms zijn we wettelijk verplicht gegevens te delen met andere organisaties
of instanties. Gegevens die Fier wettelijk
verplicht is aan te leveren, kunnen zonder je toestemming worden gedeeld. Zo
zijn wij bijvoorbeeld verplicht informatie
te delen met andere organisaties als er
signalen zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling of andere onveilige situaties. Als dit mogelijk is wordt dit altijd
eerst met jou besproken.

stemmingsverklaring wordt uitgelegd
om welke informatie het gaat en bij wie
deze informatie wordt opgevraagd.

‘Sinds ik bij Fier ben, heb ik het
gevoel dat ik stapjes vooruit maak.
Hier mag ik vallen en opstaan. Ik
word geholpen in mijn ontwikkeling,
de hulpverleners luisteren naar me
en denken met me mee.’ – Romy
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Hieronder kun je lezen welke gegevens
met of zonder jouw toestemming worden opgevraagd of gedeeld.

Verwijzer
Een verwijzer is iemand die jou heeft
doorverwezen naar Fier, bijvoorbeeld je
huisarts, medewerker van het wijkteam
of gemeente. Je verwijzer wil graag de
resultaten van de zorg weten. Wij sturen
de verwijzer daarom informatie. Dit gebeurt altijd met jouw toestemming. Als je
niet wilt dat je verwijzer informatie ontvangt, dan geven wij dit door aan jouw
verwijzer. Wij vertellen dan alleen of de
zorg nog loopt, stagneert of beëindigd is.

Samenwerking
Fier werkt samen met andere (zorg)organisaties, waarbij we soms gebruikmaken
van een convenant. Dit is een contract
met samenwerkingsafspraken. Op basis
van die samenwerkingsafspraken kan
het zijn dat we met deze organisaties informatie willen of moeten delen. Als we
informatie over je willen delen, bespreken we dat - als dat mogelijk is - eerst
met jou.

Verwijsindex

Financiers zijn partijen die jouw zorg betalen, bijvoorbeeld je zorgverzekeraar of
gemeente. Ook de financiers en de or-

De gemeente kan bij Fier (bij de zorg
aan volwassenen) om informatie vragen
over de zelfredzaamheidsmatrix. Dit is
een overzicht van jouw situatie op een

Fier werkt met de Verwijsindex. Dit is
wettelijk verplicht. De Verwijsindex is een
digitaal systeem waarin we aangeven dat
we betrokken zijn bij de zorg aan personen van 0 tot 23 jaar. Doel hiervan is dat
de zorg door verschillende hulpverleners
beter op elkaar aansluit. Er wordt in de
verwijsindex geen privacygevoelige in-

ganisatie die toezicht houdt op de zorgverzekeraars (NZa) willen informatie uit

aantal leefgebieden. Deze informatie leveren we bij de gemeente aan.

formatie over je gedeeld zonder jouw
toestemming.

Financiers
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je dossier ontvangen. Dit om te kunnen
beoordelen welke zorg nodig is en of de
zorg goed is uitgevoerd. Fier bekijkt goed
welke informatie deze organisaties nodig hebben. Het is wettelijk geregeld dat
financiers je gegevens mogen gebruiken
en dat ze hierbij ook je BSN en persoonsgegevens krijgen. Als je behandeling van
Fier krijgt, wil de financier dat wij jouw
diagnosecode op de factuur zetten. Wil
je dit niet, dan kun je een verklaring tekenen en wij zorgen er dan voor dat deze
informatie niet wordt gedeeld. Ditzelfde
geldt voor het delen van informatie met
de NZa. De verklaring kun je vinden via
www.fier.nl/zorgprestatiemodel.

Wil je liever niet dat wij
bepaalde informatie in jouw
dossier zetten of wil je niet
dat wij informatie delen met
anderen? Meld dit dan bij je
hulpverlener.

Meldcode Huiselijk geweld en
Kindermishandeling
Fier is verplicht te handelen volgens de
Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit betekent dat als er signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling, jouw hulpverlener dit
met je bespreekt. Er kan uiteindelijk een
melding worden gedaan bij Veilig Thuis.
Dit wordt, als dat mogelijk is, altijd eerst
met jou besproken.
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5. Kwaliteit van de zorg
Dossier en toegang

Cliëntportaal

Fier houdt van alle cliënten een dossier
bij. Hierin staan persoonsgegevens en
gegevens over de hulpverlening of behandeling. Iedere medewerker van Fier
die betrokken is bij jouw behandeling
of hulpverlening, heeft toegang tot je
dossier. Daarnaast is er een aantal medewerkers dat beperkt toegang heeft tot
een deel van je dossier. Zij hebben alleen
toegang tot die informatie die zij nodig
hebben om hun werk te doen. Hierbij
kun je denken aan medewerkers van het
secretariaat, de zorg- en financiële administratie en medewerkers die zich bezighouden met de kwaliteit van de zorg.
Als iemand iets doet in (een deel van)
jouw dossier, wordt dit automatisch geregistreerd. Dit controleren we omdat we
het belangrijk vinden dat alleen de juiste
medewerkers in jouw dossier kunnen.

Fier heeft een digitaal cliëntportaal. Dit
is een plek waar cliënten via de computer kunnen inloggen om hun dossier in
te zien. Niet iedere cliënt krijgt zomaar
toegang tot dit portaal. Vraag je hulpverlener om meer informatie hierover. Het
cliëntenportaal van Fier is nog in ontwikkeling. Dat betekent dat nog niet iedere cliënt er gebruik van kan maken en
dat er gewerkt wordt aan verbeteringen.

Wat doen we met jouw gegevens?
Jouw persoonsgegevens en gegevens
over de hulp die je ontvangt worden
door Fier gebruikt voor:
• de hulpverlening en behandeling;
• een goede bedrijfsvoering, zoals de
financiële administratie en interne
en externe controles op kwaliteit;
• wetenschappelijk onderzoek (alleen

Fier is HKZ-gecertificeerd. Dit betekent
dat we aan landelijke kwaliteitsnormen
voor de zorg moeten voldoen. Daarnaast
moet Fier zich houden aan verschillende wetten en regels. Bijvoorbeeld de Wet
Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg,
Jeugdwet, WGBO en Wmo.
De hulpverlening en/of behandeling
die je bij Fier krijgt, wordt altijd geboden door specialisten en ervaren hulpverleners of behandelaren. Zij zijn bijna
allemaal ingeschreven in een register
(Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg of Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Als medewerkers (nog)
niet geregistreerd zijn, werken zij onder
begeleiding van een hulpverlener die
wel geregistreerd is.

Cliënten-familieraad
Fier heeft een cliënten-familieraad. De
personen die in deze raad zitten, komen
op voor de belangen van cliënten van
Fier en denken mee over de kwaliteit van
de hulpverlening. Voor meer informatie
over de cliëntenraad kun je een kijkje
nemen op www.fier.nl/clientenraad. Als
je lid wilt worden of vragen hebt, kun
je bellen of mailen met de cliëntenraad:
058- 2157084 / clientenraad@fier.nl.

anonieme gegevens).
Ook jij mag in jouw dossier kijken. Je
mag je dossier aanvullen of laten aanpassen, gegevens laten verwijderen en
je dossier aan een andere organisatie
geven. Wil je in je dossier kijken of een
kopie van stukken uit je dossier? Vraag je
hulpverlener om het aanvraagformulier.
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Bewaren van je dossier
Je dossier wordt twintig jaar bewaard. Wil
je dat wij jouw dossier eerder vernietigen?
Dan kun je ons daarover een brief schrijven. Fier verwijdert je dossier dan binnen
drie maanden, behalve als dit door weten regelgeving niet mag of kan.
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6. Tevredenheid cliënten
Fier vindt het belangrijk om te weten wat
jij vindt van de hulpverlening. Daarom
vragen we cliënten op verschillende momenten om hun mening. Dit doen we
onder andere met vragenlijsten.

ROM-vragenlijst
De meeste cliënten van Fier vullen tijdens de diagnostiekfase, halverwege de
behandeling én aan het eind van de behandeling een vragenlijst in. Dit is een
ROM-vragenlijst. ROM is de afkorting
van routine outcome monitoring. In
het Nederlands betekent dit: regelmatig uitkomsten meten. De vragen gaan
bijvoorbeeld over je ervaringen de afgelopen periode, hoe je je voelt en over je
gedrag. Door de vragenlijsten met elkaar
te vergelijken kunnen we goed bekijken
of de behandeling werkt, of dat die moet
worden aangepast. De resultaten van deze vragenlijst bespreken we met je.

Tevredenheidsvragenlijsten

Signaalkaarten

Om bij Fier de cliënttevredenheid te meten gebruiken we twee vragenlijsten: de
Consumer Quality index (CQ-index) en
de vragenlijst Cliënttevredenheid. We
vragen je om één van deze twee vragenlijsten in te vullen. Dit hangt af van de
soort hulp die je krijgt. Met het invullen
van deze vragenlijst krijg je de kans om
Fier te vertellen hoe jij de hulpverlening
heeft ervaren. We vinden het belangrijk
om jouw mening hierover te horen. Dit
zodat we weten wat we kunnen verbeteren, en om te weten wat je als fijn en positief hebt ervaren en we wat dus moeten
blijven doen.

Heb je ideeën over verbetering van de
kwaliteit van onze hulpverlening? Wil
je laten weten dat je tevreden bent? Dan
horen wij dit graag! Op elke locatie van
Fier vind je signaalkaarten. Hierop kun je
jouw ideeën, verbeterpunten of complimenten kwijt.

De geanonimiseerde resultaten van de
vragenlijsten publiceren we op de website van Fier en worden vergeleken met
de resultaten van andere instellingen in
de regio of in Nederland. Mensen die
hulp zoeken, kunnen met deze informatie een keuze maken voor Fier of een andere organisatie.

Zorgkaartnederland.nl

‘Wat ik heb geleerd
bij Fier? Praten, je
gevoelens uiten en je
mening geven op een
goede manier.’ - Bram
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Op www.zorgkaartnederland.nl kun je
een beoordeling over Fier achterlaten.
Ook hiermee help je andere mensen die
hulp zoeken.

Klachten
Iedere dag opnieuw doen wij ons best
om jou zo goed mogelijke zorg te bieden.
Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Heb je een klacht? Dan
kijken we graag naar de mogelijkheden
om je klacht op te lossen. Op onze website vind je de klachtenregeling en een
omschrijving van de stappen die je kunt
nemen: www.fier.nl/klachtenregeling.
Heb je geen computer met toegang tot
internet? Vraag dan je hulpverlener.

Onafhankelijke ondersteuning
Je kunt gebruikmaken van onafhankelijke cliëntenondersteuning. Dat betekent
dat je terechtkunt bij de vertrouwenspersoon van Zorgbelang. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en dus
niet in dienst bij Fier. Het inschakelen
van de vertrouwenspersoon is gratis. De
vertrouwenspersoon geeft informatie,

advies en ondersteuning aan cliënten
bij vragen of klachten. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als je bijvoorbeeld een klacht niet met je hulpverlener
of de klachtenfunctionaris wilt bespreken. Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht als je geholpen wilt worden
bij het op papier zetten van een klacht.
De vertrouwenspersoon doet geen uitspraak of de klacht terecht is of niet.
Meerderjarige cliënten
Cliënten van 18 jaar of ouder kunnen
rechtstreeks contact opnemen met de
vertrouwenspersoon: 085 - 48 32 432 /
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl
Minderjarige cliënten
Minderjarige cliënten (of hun wettelijk
vertegenwoordigers) kunnen voor advies
en ondersteuning bellen naar het Adviesen Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via
telefoonnummer 088 - 555 10 00. Kijk
voor meer informatie over het Adviesen Klachtenbureau op www.akj.nl
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7. Aansprakelijkheid, verzekeringen en kosten
Aansprakelijkheid & verzekeringen

De kosten

Fier kan nooit aansprakelijk worden gesteld door schade aan en/of vermissing
van jouw privé-eigendommen, behalve
als dit onder de AVP-verzekering van
Fier valt.

De kosten van de hulpverlening hangen
af van je leeftijd en de soort hulp die je
krijgt. Wij leggen dit hieronder uit. De
behandeling en hulpverlening van Fier
worden vergoed door je zorgverzekeraar,
het zorgkantoor of je gemeente.

Je kunt alleen hulpverlening van Fier
krijgen als je vóór de start van de hulpverlening een geldig identiteitsbewijs
kunt laten zien en tijdens de hulpverlening:
• verzekerd bent voor ziektekosten;
• verzekerd bent voor aansprakelijkheid (dit geldt alleen als je bij Fier in
de opvang verblijft).

Eigen risico
De behandeling van Fier wordt vergoed
door je zorgverzekeraar. Het kan zijn dat
je eigen risico wordt verrekend. Dit geldt
niet als je dit al hebt betaald voor het
ontvangen van andere zorg. Wil je weten
hoe hoog jouw eigen risico is en wat de
mogelijkheden zijn voor het verhogen
van je eigen risico of het gespreid betalen van je eigen risico? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.
Cliënten die verzekerd zijn vanuit de Regeling Medische Zorg Asielzoekers en
jongeren tot en met 17 jaar hebben geen
eigen risico.

Eigen bijdrage
Ben je langer dan drie jaar opgenomen
bij Fier, dan wordt een deel van je behandeling vergoed vanuit de Wlz (Wet
langdurige zorg). Voor deze behandeling moet je een eigen bijdrage betalen.
Dit geldt ook wanneer je woont in een
beschermde woonvorm of begeleiding
krijgt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hoe hoog jouw
eigen bijdrage is, hangt af van je inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Het CAK
(Centraal Administratiekantoor) rekent
uit wat per persoon de maximale eigen
bijdrage is. Je kunt op de website van
het CAK een handige rekenhulp vinden
waarmee je jouw eigen bijdrage kunt berekenen.
Cliënten die in de crisisopvang verblijven (vrouwenopvang), cliënten die verzekerd zijn vanuit de Regeling medische
zorg Asielzoekers en kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven deze eigen
bijdrage niet te betalen.

Kosten bij vroegtijdig stoppen van de
behandeling
Nadat je bent aangemeld bij Fier, word
je bij ons ingeschreven. Op dat moment
starten we jouw behandeltraject administratief. Als na je eerste gesprek blijkt
dat Fier jou niet de juiste behandeling
kan bieden, sluiten we je behandeltraject en je dossier. De geregistreerde tijd
wordt door Fier bij je zorgverzekeraar of
je gemeente in rekening gebracht. Houd
er daarom rekening mee dat dit gevolgen
kan hebben voor je verplichte eigen risico. Dit geldt niet voor tijd die in rekening
gebracht wordt bij de gemeente, je hoeft
hiervoor geen eigen risico te betalen.
Kosten als je afspraken niet nakomt
Als je een afspraak hebt bij Fier en je
komt deze afspraak niet na, dan moet
Fier onnodig kosten maken. Als dit één
keer gebeurt, is het niet zo erg maar als
het vaker gebeurt zijn de gevolgen groter. We brengen daarom bij de derde keer
kosten bij je in rekening. Je ontvangt
hiervan een factuur met de totale kosten.

‘Fier bracht niet alleen rust,
ik voelde ook weer de ruimte
om na te denken over mijn
toekomst.’ – Anna
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8. Tot slot
Op het moment dat duidelijk is welke
hulp je krijgt van Fier, ontvang je daarover meer informatie. Die informatie is
belangrijk, ook omdat je hier je handtekening onder moet zetten. Begrijp je
iets niet? Vraag dan je hulpverlener om
uitleg.

De informatie in dit boekje kun je
terugvinden op de website van Fier:
www.fier.nl/informatie-voor-cliënten.
Heb je geen computer met toegang tot
internet? Vraag dan je hulpverlener om
informatie uit te printen.

Let op:
•

•
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Als je de toestemmingsverklaring ondertekent, zeg je ook dat je de algemene informatie hebt begrepen en dat je
ermee akkoord gaat.
Als je akkoord gaat met het hulpverlenings- of behandelplan, zeg je ook
dat je dit informatieboekje en de informatie over de hulp heeft begrepen.
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Fier Leeuwarden
Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden
Tel: 058 – 215 70 84
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden

Fier Rotterdam-Rijnmond
Burgemeester Schalijlaan 70
2908 LS Capelle aan den IJssel
Tel: 088 – 208 00 05
fierrotterdam@fier.nl

Algemene vragen: 058 - 215 70 84 / info@fier.nl
Advies en aanmeldingen: 088 – 20 80 000 / aanmeldingen@fier.nl
Meer informatie: www.fier.nl.

