Welkom bij Gezinspsychiatrie
Huisregels voor patiënten en naastbetrokkenen
In de klinieken van Gezinspsychiatrie hebben we een aantal huisregels om te zorgen voor een ordelijke
gang van zaken op de afdelingen. De huisregels zijn ook een belangrijk onderdeel van de
dagprogramma’s: zo weten we hoe het op de afdelingen gaat en wie, wat en wanneer doet. Daar waar
“ouders” staat geschreven kan ook “ouder” worden gelezen. Verder kan waar “hij” geschreven staat ook
“zij” worden gelezen.
Alcohol en drugs
Alcohol en (soft)drugs zijn verboden. U mag deze middelen ook niet bij u hebben of verhandelen. Alle
stoffen die invloed hebben op het bewustzijn en die niet door de behandelaar zijn voorgeschreven
worden aangemerkt als drugs. U kunt met een urinecheck (UC) worden gecontroleerd op gebruik. Dat
geldt ook voor kinderen en jongeren. Ook de appartementen kunnen worden gecontroleerd op de
aanwezigheid van alcohol en drugs.
Appartement
Het behandelteam van Gezinspsychiatrie heeft het recht om te allen tijde, gevraagd en ongevraagd,
zonder voorafgaande kennisgeving, in het appartement van het gezin te komen.
Bezoek
Bezoek, zowel binnen als buiten het dagprogramma, kan alleen plaatsvinden na overleg met de andere
ouders en de gezinstrainers. Dit geldt zowel voor familie als voor behandelaars die bij het gezin
betrokken zijn.
Telefoon
Gezinspsychiatrie (0593) 53 53 50 (centraal nummer)
CBBO (0593) 53 54 65
De Bron (0593) 54 21 30
Ouders zijn via deze telefoonnummers bereikbaar.
Wij verwachten dat u telefoongesprekken zoveel mogelijk buiten het dagprogramma voert. Tijdens het
dagprogramma vragen we u uw mobiele telefoon niet te gebruiken. Ouders kunnen de telefoon in de
kliniek gebruiken.
Maaltijden
De maaltijden zijn onderdelen van het programma. De maaltijden zijn bij uitstek momenten om te werken
aan de doelen. Gezinstrainers eten hun maaltijd in dezelfde ruimte als de gezinnen. De gezinnen krijgen
wekelijks geld van de gezinstrainers om ingrediënten te kopen. Koffie, koffiemelk, thee, ranja, toiletpapier
en wasmiddel zijn altijd aanwezig.
Programma
We verwachten dat ouders bij alle programmaonderdelen aanwezig zijn. Wanneer dit vanwege andere
afspraken of om andere redenen niet mogelijk is, moeten ouders dit overleggen met een gezinstrainer. U
kunt te allen tijde uw wensen voor het programma aan de gezinstrainers doorgeven.
Rapportage
Gezinstrainers leggen hun bevindingen dagelijks vast in hun rapportage. Deze is voor ouders vrij in te
zien. Op maandag kunnen de gezinnen de rapportage van de afgelopen week mee krijgen. Overdag
bespreken gezinstrainers in de overdracht in de huiskamer hun bevindingen, ouders kunnen daarbij
aanwezig zijn.
Schoonmaken
Van de gezinnen wordt verwacht dat zij aan het einde van de dag en op vrijdagmiddag de groepsruimtes,

keuken, woonkamer en eetkamer netjes en schoon achterlaten. Voor speciaal onderhoud is dagelijks een
huishoudelijk medewerkster aanwezig.
Ouders zijn gedurende de opname verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun appartement.
Tijdens de wekelijkse controle van de appartementen op donderdagmiddag wordt gelet op hygiëne en
veiligheid voor het kind. Op vrijdagmiddag controleren een huishoudelijk medewerker en/of gezinstrainer
de koelkast op etenswaren die over datum of niet afgedekt zijn. Dit wordt uit de koelkast verwijderd.
Schoonmaakmiddelen dienen buiten het bereik van kinderen te worden opgeborgen, de werkkasten zijn
afgesloten.
Gebouw
Er wordt van ouders en kinderen verwacht dat er op een goede manier met het gebouw en de inventaris
omgegaan wordt. Te denken valt aan het opruimen van gebruikte spullen (fietsen, speelgoed,
keukeninventaris)
en
aan
het
functionele
gebruik
van
spullen.
Respectvol omgaan met mensen en dingen
Van iedereen wordt verwacht dat zij ten aanzien van medemens en inboedel respectvol zullen handelen.
Vandalisme en discriminatie van welke aard dan ook zal niet worden gedoogd. Wanneer een gezin de
behandeling van een ander gezin onmogelijk maakt, bestaat de kans dat de behandeling voor
eerstgenoemd gezin stopt.
Indien er schade aan de inventaris wordt aangebracht zal er door de gezinstrainers in overleg met de
teammanager bekeken worden in hoeverre het gezin aansprakelijk gesteld kan worden voor de
aangebrachte schade. Ouders zijn verantwoordelijk voor schade aangebracht door kinderen.
Wanneer eigendommen van de kliniek in bruikleen worden gegeven (met name babybedjes, matrassen,
aankleedkussens etc.) wordt van de ouders een handtekening gevraagd zodat er een goed overzicht is
van wie wat in gebruik heeft.
Persoonlijke eigendommen
De klinieken van Gezinspsychiatrie accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele vermissing of
schade aan persoonlijke eigendommen. Een ieder draagt zorg voor zijn eigen spullen. Bij vermissing of
schade wordt respectievelijk de politie of een ieders persoonlijke verzekeringsmaatschappij ingeschakeld.
Privacy
Alles wat wordt besproken op de Bron is vertrouwelijk. Dit betekent dat er niet met derden gesproken
wordt over alles wat er op de Bron gebeurd. Het is niet toegestaan filmpjes en foto’s te maken op de
Bron, waar gezinsleden van andere gezinnen op staan. Dit betekent: geen foto’s op social media zoals
Facebook, Instagram, Twitter of filmpjes op Youtube.
Kinderen
De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en begeleiding van hun kinderen. Gezinstrainers
zullen ouders daarin waar gewenst coachen en ondersteunen, maar zij zullen die verantwoordelijkheid
nooit van hen overnemen, tenzij ouders dit aan hen vragen in een overmacht situatie.
Voor ouders bij wie er sprake is van een raadsonderzoek of ondertoezichtstelling is het niet toegestaan
om op te passen op de kinderen van andere gezinnen.
School
Kinderen van gezinnen die voor een samenwerkingsopname worden opgenomen gaan tijdens de
opname niet naar school. De voordelen van zo’n korte periode op een nieuwe school zijn kleiner dan de
nadelen.
Kinderen die langer dan een week bij Gezinspsychiatrie zijn gaan naar een school in Beilen of omgeving.
Er is christelijk en openbaar basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In samenwerking met de
behandelcoördinator wordt de school gekozen. Ouders zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van
contacten met de school. Wanneer de reistijd dit toelaat kunnen kinderen naar hun eigen school.
Logeren
Logeren gebeurt alleen in overleg en moet een functie hebben binnen de behandeling. Overleg hierover
kan met de behandelcöordinator, dagelijks vóór 16.30 uur. Het behandelteam van Gezinspsychiatrie
neemt de beslissing. Logees worden op de Bron ingeschreven uit veiligheidsoverwegingen en logeren
kan voor logees kosten met zich mee brengen (eigen risico van zorgverzekering).
Fietsen

Fietsen van thuis mogen meegenomen worden naar de Bron. Er zijn op de Bron een aantal leenfietsen
voor volwassenen en kinderen aanwezig. Deze mogen uitsluitend geleend worden in bijzondere situaties.
Als er gebruik mag worden gemaakt van een leenfiets moet u hiervoor tekenen. Ouders zijn zelf
verantwoordelijk voor goed gebruik en voor eventuele schade.

Video
Voor gebruik van video binnen het programma hebben ouders toestemming gegeven. Het gefilmde
materiaal is voor gebruik binnen GGZ Drenthe. Bij eventueel extern gebruik zal altijd extra toestemming
van ouders worden gevraagd. Videomateriaal waarop derden, zoals gezinstrainers of andere gezinnen te
zien en te horen zijn, kunnen niet mee naar huis worden genomen.
Veiligheid
• Brandinstructies worden bij opname tijdens de rondleiding bekend gemaakt;
• De camera’s in de gangen zijn voor de veiligheid van de gezinnen. De opnames worden alleen bij
calamiteiten nagekeken.
• Verloren sleutels worden in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen €26,30. Op vrijdag
leveren ouders de sleutel van het appartement in bij de gezinstrainers. Deze kan op zondag weer
worden opgehaald.
• Op de Bron zijn ouders gezamenlijk verantwoordelijk voor het afsluiten van het gebouw ’s avonds.
Verwijzer
De aanmelder wordt uitgenodigd voor de evaluaties met het gezin. Het contact met de aanmelder wordt
op de Bron onderhouden door een of meer van de volgende behandelaars: de behandelcöordinator, de
systeemtherapeut en de gezinshulpverleners.
Klachten
Bij eventuele klachten kunt u zich wenden tot de gezinstrainers die deze dan met u samen zullen
oplossen. Wanneer dit niet tot tevredenheid leidt kunt u de klachtenprocedure in werking stellen. Op de
afdeling is dit reglement beschikbaar. Binnen GGZ Drenthe is ook een patiëntvertrouwenspersoon (PVP)
tot wie u zich kunt richten in een dergelijke situatie.
Dossier
Binnen de afdeling worden dossiers bijgehouden zoals dat wettelijk verplicht is. Betrokkenen hebben
inzagerecht.

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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