Welkom bij Deeltijdbehandeling ouderen
Huisregels voor patiënten en naastbetrokkenen
Binnen de deeltijdbehandeling gelden een aantal afspraken die ervoor waken dat we op een
respectvolle, veilige en prettige manier met elkaar omgaan.
Programma
U wordt geacht op tijd aanwezig te zijn om aan het programma deel te nemen.
U ontvangt een individueel therapieprogramma. Er wordt van u verwacht dat u daaraan deelneemt. Bij
ziekte of andere verhinderingen kunt u de verpleegkundige van de deeltijd bellen.
Afspraken met behandelaar of verpleegkundige dienen zoveel mogelijk buiten de vaste
programmatijden plaats te vinden. Voor afspraken in het ziekenhuis, huisarts en andere zaken kan het
voorkomen dat het niet anders te regelen is. Dan kan dit uiteraard, wel graag even doorgeven.
Telefoon
Tijdens de programmaonderdelen dient uw mobiele telefoon uit te staan. Tijdens pauzes kunt u uw
berichten eventueel bekijken. Uitzondering hiervoor is als er een dringende situatie is (bedrijfsarts of
ziekte van familieleden), waarvoor u bereikbaar moet zijn. Wij verzoeken u dit bij aanvang van het
programma te melden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.
Maaltijden
Om ongeveer 12.00 uur wordt er gezamenlijk in de huiskamer of multifunctionele ruimte van de
deeltijdbehandeling gegeten. Behalve uw eigen medicatie hoeft u hiervoor niets van huis mee te
nemen. Eventuele speciale dieetwensen kunnen in overleg geregeld worden.
Gedurende de dag kunt u tijdens de pauzes koffie, thee, ranja en water gebruiken Ook is er dan
gelegenheid om te roken.
Schoonmaken
U bent met elkaar verantwoordelijk voor de lichtere corveetaken, zoals het afwassen van gebruikt
serviesgoed, het opruimen van de keuken.
Vervoer
U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van taxivervoer. Wij adviseren u dit zorgvuldig te doen
en wijzigingen tijdig door te geven zodat u op tijd aanwezig kunt zijn en ook op de goede tijd weer kunt
vertrekken.
Privacy
U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens. Dit houdt in dat
we ervan uitgaan dat persoonlijke zaken die door u en/of groepsgenoten worden besproken in de
gespreksonderdelen een vertrouwelijk karakter hebben en dus binnen de groep blijven.
Persoonlijke eigendommen
Wij raden u aan geen kostbaarheden mee te nemen naar de deeltijdbehandeling. U blijft zelf
verantwoordelijk voor uw eigendommen.
Afwezig
Deeltijdbehandeling is niet vrijblijvend. U gaat de behandeling aan voor een aanééngesloten periode.
We gaan er dan ook van uit dat u op de afgesproken dagen aanwezig bent. Bij calamiteiten kunt u
overleggen met de verpleegkundige.

Indien u voor langere periodes afwezig bent, dient u dit met uw behandelend arts of psycholoog te
bespreken. Het kan zijn dat u dan tijdelijk wordt uitgeschreven uit de dagbehandeling (waardoor
mensen die op een wachtlijst staan, kunnen starten), na uw vakantie kan u dan weer worden
ingeschreven waarbij het risico bestaat dat u eerst op een wachtlijst komt.

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: www.ggzdrenthe.nl/huisregels.
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