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FACT-Bordoverleg 

 

 

Organisatie 
 

 Het FACT-bordoverleg wordt minimaal drie keer per week gehouden en duurt maximaal een 
uur.  

 De ruimte en het tijdstip van het FACT-bordoverleg zijn op voorhand gepland en bekend.  

 De ruimte waarin het overleg gehouden wordt is geschikt voor het aantal personen, bevindt 
zich op een stille maar centrale plaats van het gebouw en beschikt over alle (projectie) 
middelen die nodig zijn. 

 Tijd en plaats zijn vooraf bekend bij alle teamleden. 

 De meest recent beschreven FACT-bordprocedure is aanwezig en kan gebruikt worden bij 
onduidelijkheden. 

 Er zijn minimaal twee teamleden die de rol van voorzitter op zich kunnen nemen. 

 Alle teamleden zijn bekend met de FACT-bordprocedure en hanteren deze. 

 Teamleden zijn op tijd aanwezig om in- en uitlopen te voorkomen. 

 Bij afwezigheid van een teamlid zijn belangrijke zaken overgedragen aan een ander teamlid. 

 Bij afwezigheid van een psychiater kan het team terecht bij een vaste waarnemend psychiater 
en/of dienstdoende psychiater. 

 Teamleden blijven tijdens het overleg beschikbaar voor noodgevallen, maar telefoons worden 
buiten het overleg aangenomen. Dit om het bordoverleg zo min mogelijk te verstoren. 

 Het FACT-bord is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier.  

 

 
Teamsamenstelling & Rollen en verantwoordelijkheden 

 
Teamsamenstelling  

 Alle werkzame teamleden zijn aanwezig bij het FACT-bordoverleg. 
 

Rollen en verantwoordelijkheden  
 
De teamleider: 

 De teamleider draagt de visie van het FACT-model uit. 
 Regelt een vaste geschikte ruimte die beschikt over alle middelen die nodig zijn voor 

het FACT-bordoverleg.   
 
De voorzitter: 

 Start het FACT-bordoverleg. 

 Zorgt ervoor dat alle cliënten die op het FACT-bord staan besproken worden. 

 Handhaaft de orde en concentratie van de teamleden. 

 Is er waakzaam op dat de FACT-bordprocedure gehanteerd wordt. 

 Is er alert op dat teamleden elkaar uitnodigen om visies te delen en elkaar erop 
aanspreken als teamleden het overleg domineren. Wanneer dit niet gebeurt doet de 
voorzitter dit. 

 Bemiddelt bij discussies tussen teamleden wanneer zij hier zelf niet uitkomen. 
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 Vat conclusies samen wanneer teamleden dit zelf niet doen.  

 Is in staat snel knopen door te hakken. 

 Bepaalt of informatie relevant is voor tijdens het FACT-bordoverleg en voorkomt een 
behandelplanbespreking.  

 
De psychiater: 

 Draagt de visie van het FACT-model uit. 

 Na het plaatsen van een cliënt op het FACT-bord beoordeelt de psychiater samen met 
de andere teamleden of het nodig is medicatie te optimaliseren en worden 
veiligheidsaspecten afgewogen. 

 
Overige teamleden: 

 Zijn bekend met de FACT-bordprocedure en hanteren deze. 

 Delen relevante informatie over de op het FACT-bord geplaatste cliënten.  

 Beoordelen of het signaleringsplan geactualiseerd dient te worden in het geval er een 
cliënt van hen zelf op het bord staat. 

 Houden ruimte vrij in hun agenda om intensieve begeleiding te kunnen bieden. 

 Stimuleren en motiveren elkaar om visies en kennis te delen en spreken elkaar aan 
wanneer dit onvoldoende gebeurd.  

 Teamleden vatten conclusies samen. 

 Alle teamleden zijn er waakzaam op dat de FACT-bordprocedure gehanteerd wordt. 

 Één teamlid notuleert rechtstreeks op het FACT-bord.  

 Alle teamleden bewaken dat de FACT-huisbezoeken gelijk verdeeld worden over de 
teamleden. Zij houden rekening met voorkeuren van de cliënt, kwaliteiten en 
specifieke deskundigheden van teamleden. 

 Alle teamleden stimuleren het correcte gebruik van de FACT Op- en Afbord criteria.    

 

 
Structuur 

 
 Er wordt een digitaal FACT-bord gebruikt.  
 Op het FACT-bord is informatie over het sociaal netwerk, middelengebruik, juridische 

situatie, persoonlijk begeleiders en doelen en wensen van de cliënt te vinden.  
 Redenen van plaatsing en interventies worden genoteerd. 
 Op het FACT-bord kan een indicatie voor de mate van het veiligheidsrisico worden gegeven. 
 Alle op het bord geplaatste cliënten worden besproken.  
 Alle teamleden krijgen de ruimte een bijdrage aan het FACT-bordoverleg te leveren. 
 Het overleg wordt zo min mogelijk verstoord.  

 Het FACT-bord zorgt ervoor dat alle cliënten met een ACT-indicatie aan bod komen tijdens 
het overleg. 


