Wij zijn er voor jou!

De cliënten- en familieraad Dokter Bosman is er voor jou
De cliënten- en familieraad van Dokter Bosman en van het Autisme Kenniscentrum
komt op voor de belangen van de cliënten en die van hun familie en naasten. Wijzelf
zijn (oud)cliënten en/of familie van (oud)cliënten en hebben ervaring met de zorg.
We beoordelen of de keuzes die Dokter Bosman maakt, bijdragen aan betere zorg
en we geven advies hoe de zorg beter kan. We hebben regelmatig contact met het
management van Dokter Bosman om samen te werken aan betere zorg.
Jij hebt de regie
Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zelf de regie heeft. Dit betekent dat jij bepaalt
of je een bepaalde behandeling wilt en welke stappen er genomen worden. Jouw
hulpverlener zorgt dat je tijdig de juiste informatie krijgt om samen te beslissen wat
goed voor je is.

Zoveel mensen, zoveel wensen
De cliënten van Dokter Bosman zijn heel verschillend. We proberen zo goed mogelijk
al die verschillende belangen te vertegenwoordigen. We zorgen ervoor dat er speciaal
rekening gehouden wordt met de wensen van kinderen, jongeren, volwassenen, familie
en naasten. Voor familie en naasten geldt dat zij alleen met jouw instemming als cliënt
informatie kunnen krijgen en/of betrokken worden.

De cliënten- en familieraad heeft je nodig
Om ons werk goed te doen, is het belangrijk dat wij weten hoe de cliënten
en naasten van cliënten denken over de zorg door Dokter Bosman. Graag
horen wij jouw ervaringen en wensen. Dan weten wij waar behoefte aan is
en kunnen we ons werk beter doen. Dankzij de ervaringen van cliënten en
naasten die dit met ons gedeeld hebben, hebben we al een aantal keren
goede adviezen kunnen uitbrengen.

Met ons meedenken kan door je reactie te mailen naar:
dbclientenenfamilieraad@gmail.com
Je kunt ons ook vinden op dokterbosman.nl/clientenraad
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