Welkom bij Acute opname High & Intensive care
Huisregels voor patiënten en naastbetrokkenen
Een opname op de high en intensive care (HIC) is een ingrijpende gebeurtenis in uw leven. Vaak
kiest u er zelf niet voor om klinisch opgenomen te worden. Soms is het echter noodzakelijk dat u
tijdelijk bij ons opgenomen bent. Om de opname en behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen,
hebben we een aantal regels vastgesteld.
Bezoek
Er worden geen vaste bezoektijden gehanteerd. In overleg (met inachtneming van eet-, rust-, en
therapiemomenten) zijn naasten welkom op de afdeling tussen 10.00 uur en 21.00 uur.
Naasten kunnen worden betrokken bij de intake en zorgafstemmingsgesprekken (ZAG) en bij
belangrijke wijzigingen in het behandelplan of bij een crisis.
Op de HIC is een familiekamer aanwezig. In overleg met de behandelaar kan hier op indicatie
gebruik van gemaakt worden.
Post
Wij bezorgen uw persoonlijke post op de afdeling. Wilt u post versturen, dan kan dat via het
secretariaat van de afdeling. Soms is het noodzakelijk inkomende en uitgaande post te onderzoeken
op meegezonden voorwerpen. Is deze situatie op u van toepassing, dan zal het onderzoek plaats
vinden in uw bijzijn.
Telefonie
U kunt gebruik maken van uw eigen mobiele telefoon tijdens uw opname. Tijdens therapietijden
vragen wij u uw toestel uit te zetten. Heeft u geen eigen telefoon, dan kunt u in overleg en beperkt
bellen met de afdelingstelefoon. U bent tijdens uw opname bereikbaar via (het secretariaat van) de
afdeling op telefoonnummer (0592) 33 40 00 (tijdens kantoortijden) en (0592) 33 48 00 (buiten
kantoortijden).
Schoonmaken
Wij verwachten van u dat u uw kamer netjes houdt. Ook moet de vloer vrij worden gehouden van
objecten, zodat het huishoudelijk team gemakkelijk uw vloer kan schoonmaken. Ook maakt de
huishouding periodiek uw toilet en badkamer schoon. Zo mogelijk wordt u in de gelegenheid gesteld
om uw vertrek zelf schoon te maken. In overleg kunt u hulp krijgen wanneer iets niet lukt.
Slaap- en rusttijden
Tussen 10 uur ’s avonds en 7.30 uur ’s ochtends vragen wij u de nachtrust te respecteren en op uw
kamer te blijven. Wij verzoeken u uit uzelf op te staan rond 8 uur (in het weekend kunnen andere
tijden gehanteerd worden).
Relaties en seksualiteit
Patiënten en medewerkers kunnen onder geen beding een intieme of seksuele relatie met elkaar
aangaan.
Voor patiënten onderling (tijdens de klinische opname fase) worden, vanuit het bieden van goede
zorg en het bieden van een veilig therapeutisch milieu, seksuele intieme relaties afgeraden. Over het
algemeen moeten patiënten vanuit het bieden van goede zorg, tegen zichzelf in bescherming
worden genomen bij het aangaan van seksuele intieme relaties.

Einde opname of verblijf
Wanneer uw opname/verblijf eindigt, verwachten wij van u dat u uw kamer of appartement, inclusief
de inventaris, in dezelfde staat achterlaat als bij binnenkomst. Eventuele kosten van schade,
schoonmaak, vervanging of reparatie kunnen op u worden verhaald. Uw eigendommen moet u bij
vertrek meenemen.

Algemene huisregels
In de Huisregels klinische zorg / verblijf staan de algemene huisregels die gelden voor iedereen die
in behandeling is bij GGZ Drenthe en diens naastbetrokkenen. De algemene huisregels staan op
internet: ggzdrenthe.nl/huisregels.

Herzien: november 2018

