
 

       
 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij Duurzaam Verblijf 
 

Huisregels voor patiënten en naastbetrokkenen 
 

Inleiding 

Binnen GGZ Drenthe gelden huisregels. Huisregels zijn afspraken om een goede en ordelijke gang 

van zaken binnen de instelling te regelen. De huisregels gelden voor iedereen die in behandeling is 

bij GGZ Drenthe en diens naastbetrokkenen.  

 

De wijze van handhaving van de huisregels en sancties op overtredingen staan niet in de huisregels. 

Ook het klachtrecht wordt niet in de huisregels geregeld. De klachtenregeling van GGZ Drenthe vindt 

u op de website van GGZ Drenthe. Op de website vindt u ook informatie over overige voorzieningen 

binnen GGZ Drenthe. Daarnaast beschikt GGZ Drenthe over verschillende folders en brochures.  

 

Uw behandelaar stelt samen met u een behandelplan op, waarin onder meer staat welke 

behandeling u krijgt. Soms kunnen aan u op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) beperkingen 

worden opgelegd, die afwijken van de huisregels. Deze worden in uw behandelplan opgenomen. De 

afspraken in uw behandelplan en eventueel de opgelegde beperkingen op grond van de Wvggz 

hebben voorrang op de huisregels.  

 

Algemene huisregels bij Duurzaam Verblijf 
 

Alcohol en drugs 

Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van alcohol en drugs in of rond de 

gebouwen en op de terreinen van GGZ Drenthe is niet toegestaan.  

 

Audiovisuele middelen en fotografie  

Het maken van foto-, film- of geluidsopnames in of rond de gebouwen en op de terreinen van GGZ 

Drenthe is, met inachtneming van de privacywetgeving, niet toegestaan zonder voorafgaande 

toestemming van de persoon of personen van wie u de opname wilt maken. 

 

Het meewerken aan foto-, film- of geluidsopnames in de gebouwen en op de terreinen van GGZ 

Drenthe voor publicatie in kranten, tijdschriften en/of voor uitzending op radio of TV en/of voor 

publicatie op sociale media en internet, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke 

toestemming van GGZ Drenthe. U kunt hierover contact opnemen met het hoofd van de afdeling.  

 

Inventaris 

Wij verwachten van u dat u zorgvuldig omgaat met de spullen van GGZ Drenthe. Wanneer u wordt 

opgenomen komt u mogelijk in een gemeubileerde kamer of appartement. De inventaris in deze 

ruimte heeft u in bruikleen en dient u op zorgvuldige wijze te gebruiken.  

 

Geld 

Wij raden u aan maximaal € 50 aan contant geld bij u te hebben. U bent zelf verantwoordelijk voor 

meegenomen geld en kostbare spullen. 

 

 

 



 
Gevaarlijke voorwerpen 

Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar opleveren voor u, anderen 

en/of goederen in de instelling. Hieronder vallen in ieder geval wettelijk verboden goederen (zoals 

wapens) en zaken die gevaar voor personen of goederen op de afdeling op zouden kunnen leveren 

(zoals scherpe voorwerpen, gereedschappen). Indien u bent opgenomen kunnen wij u aan uw kleding 

of lichaam onderzoeken (fouilleren)  op het bezit van gevaarlijke voorwerpen. Ook uw tassen en kamer 

kunnen wij doorzoeken op het bezit van gevaarlijke voorwerpen en/of alcohol, drugs en medicijnen.   

 

Grensoverschrijdend gedrag 

Wij verwachten van u dat u op een respectvolle manier met anderen omgaat, rekening houdt met 

medepatiënten, medewerkers en omwonenden en geen overlast veroorzaakt. U kunt hierbij denken 

aan geluidsoverlast, stankoverlast, rommel maken, roddelen of pesterijen. Zonder meer zijn 

(lichamelijk) geweld en ongewenste intimiteiten niet toegestaan.  

 

Giften 

Het is niet toegestaan dat u medewerkers geld of andere goederen aanbiedt. 

  

Gokken 

Wedden en spelen om geld of goederen is verboden. 

 

Handelen 

Handelen of geld (uit)lenen in of rond de gebouwen en op de terreinen van GGZ Drenthe is niet 

toegestaan. Handelen houdt in dat u voorwerpen of middelen (zoals alcohol of drugs) aan anderen 

verkoopt of met hen ruilt.  

 

Huisdieren 

Huisdieren zijn binnen GGZ Drenthe in principe niet toegestaan. 

  

Medicatie 

Het bezit en gebruik van niet-voorgeschreven medicatie (niet voorkomend op de medicatielijst in uw 

dossier) is niet toegestaan, tenzij u hierover met uw behandelaar andere afspraken heeft gemaakt. 

Dit geldt ook voor vrij verkrijgbare medicijnen en/of homeopathische geneesmiddelen.  

 

Roken 

In en rond de gebouwen van GGZ Drenthe geldt een rookverbod. Wilt u toch roken, dan kan dat 

buiten, op een daartoe aangewezen plaats. In uitzonderingsgevallen mag op een afdeling gerookt 

worden. Dit is uitsluitend toegestaan op uw eigen kamer. 

 

Strafbare feiten 

Strafbare feiten worden niet getolereerd. Bij een strafbaar feit doen wij in principe aangifte bij de 

politie.  

 

Verkeersregels 

Op de terreinen van GGZ Drenthe zijn de verkeersregels van toepassing zoals die gelden op de 

Nederlandse openbare weg.  
 

Afdelingsgebonden huisregels 

 
Computer en internet 

Er is een computer aanwezig waar u, na overleg met uw begeleider, gebruik van kunt maken. Wij 

vragen u om zorgvuldig met de apparatuur om te gaan. 

 

 

 

 



 
Bezoek 

Bezoek kunt u ontvangen op uw eigen kamer (Duurzaam Verblijf Assen, Heuve en Gunne) of 

appartement (Klateringerweg) en kan alleen plaatsvinden op afspraak. Er worden geen vaste 

bezoektijden gehanteerd. In overleg is bezoek welkom tussen 9.00 uur en 22.00 uur. 

 

Faciliteiten  

U kunt gebruik maken van een wasmachine en wasdroger (Duurzaam Verblijf Assen, Heuve en 

Gunne) of wasserette (Klateringerweg). Ook kunt u gebruik maken van een afdelingswinkel waar 

een klein assortiment boodschappen wordt verkocht.  

 

Post 

Wij bezorgen uw persoonlijke post op de afdeling. Wilt u post versturen, dan kan dat via het 

secretariaat van Duurzaam Verblijf. 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. 

 

Telefoneren  

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 bellen met de 

afdelingstelefoon. U bent tijdens uw opname bereikbaar via telefoonnummer (0593) 85 18 00. 

 

Therapietijden 

Therapie en activiteiten vinden meestal plaats op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 

uur. In uw behandelplan staat welke therapie(ën) u volgt.  

 

Schoonmaken 

U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw kamer. Wanneer het schoonhouden van 

uw kamer niet lukt dan kunt u hulp krijgen van uw begeleider.  

 

Slaap- en rusttijden 

Tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.30 uur ’s ochtends vragen wij u de nachtrust te respecteren en op 

uw kamer te blijven. 

 

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. 
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