
 
 

 

Welkom bij Forensische Psychiatrie 
 
Huisregels voor patiënten en naastbetrokkenen 
 
Aanwijzingen in het kader van de ordelijke gang van zaken en veiligheid 

Iedereen dient aanwijzingen, gegeven door het personeel, op te volgen. 

 

Aansprakelijkheid 

GGZ Drenthe is niet aansprakelijk voor het verlies, beschadigingen of diefstal van uw eigendommen. 

 

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, digitale apparatuur 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 invoeren van een eigen 

televisie is niet toegestaan.  

 

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 de teammanager van de afdeling.  

 

Persoonlijke datadragers, zoals usb-sticks, laptops, computers, tablets, smartphones en 

smartwatches, spelcomputers met internetfunctie, (mobiele) telefoons met een internetfunctie en 

eventuele andere apparaten met een internetfunctie zijn verboden in de Forensisch Psychiatrische 

Kliniek (FPK).  

 

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. Schade toegebracht aan de 

kamer of het inventaris van de kamer wordt in principe bij u in rekening gebracht. 

 

Invoer goederen 

Voor goederen die u naast de basisinventaris op uw kamer wilt plaatsen of gedurende uw verblijf wilt 

invoeren, moet u vooraf schriftelijk toestemming aan uw behandelaar vragen. Dit geldt ook voor 

goederen die u zelf maakt tijdens de arbeidstherapie.  

Alle goederen worden gecontroleerd. De goederen moeten eenvoudig te controleren zijn op de 

aanwezigheid van gevaarlijke en verboden voorwerpen. Gevaarlijke en verboden voorwerpen mogen 

niet worden ingevoerd. 

Het aantal goederen dat u op uw kamer mag hebben is gemaximeerd in verband met (brand-) 

veiligheid. Indien u teveel goederen heeft moet dit worden uitgevoerd of kan dit eventueel tijdelijk in de 

kelder van de FPK worden opgeslagen. 



Geld 

Wij raden u aan maximaal € 100 aan contant geld bij u te hebben.  

 

Gevaarlijke en verboden goederen en veiligheidscontrole 

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 en aanstekers). Vanwege de forensische doelgroep en de 

veiligheid van medewerkers, bezoekers en patiënten kunnen afdelingscontroles plaatsvinden, waarbij de 

gemeenschappelijke ruimten en alle kamers van een bepaalde afdeling doorzocht kunnen worden. Ook 

kan er gebruik gemaakt worden van een drugshond. Deze controles betreffen een gehele afdeling, 

gebeuren periodiek en hoeven niet altijd een concrete aanleiding te hebben. Wel worden patiënten die 

aan een algemene controle onderworpen worden altijd zo goed mogelijk geïnformeerd over de reden 

van de controle. De controles dienen uitsluitend de ordelijke gang van zaken en de veiligheid in de 

instelling en zijn een algemene beperking. Algemene controles mogen niet plaatsvinden om de 

procedure van een individuele controle te omzeilen. Wanneer medewerkers wegens een gegronde 

reden slechts bij één patiënt een veiligheidscontrole willen doen, geldt een andere (wettelijke) regeling.  

 

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 in principe binnen alle forensische afdelingen 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.  

 

Minderjarigen 

Minderjarigen mogen alleen met toestemming van de gezagdragende ouder(s)/voogd(en) op bezoek 

komen bij patiënten.  

 

 

 

 



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 in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. 

 

Strafbare feiten 

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

 

Toegangscontrole FPK 

De FPK kent een toegangscontrole. Bezoekers en patiënten worden gecontroleerd op (meegebrachte) 

gevaarlijke of verboden goederen. Bezoekers die weigeren mee te werken aan een gevraagde controle 

wordt de toegang tot het betreffende gebouw ontzegd. De toegang kan bezoekers eveneens ontzegd 

worden indien er sprake is van alcoholgebruik of indien er sporen van drugs worden gevonden. 

Bij de toegangscontrole wordt gebruik gemaakt van een metaal-detectiepoort voor personen, een 

bagagedetectieband om bagage en goederen te scannen en een drugsdetector (itemiser) om sporen 

van drugs te traceren. Fouillering kan onderdeel uitmaken van de toegangscontrole evenals 

uitgebreide controle van uw bagage. 

 

Verkeersregels 

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

Nederlandse openbare weg. Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde 

parkeervakken. 

 

 

 

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. 
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