
           
       

 

 

 

 

 

Welkom bij Klinische rehabilitatie/ reguliere opname 
 

Huisregels voor patiënten en naastbetrokkenen 
 

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. Wanneer u onder invloed op de 

afdeling terug keert verwachten we dat u op uw kamer blijft.  

 

Bezoek 

De afdeling Klinische rehabilitatie kent geen vaste bezoektijden. U kunt met uw bezoek het Trefpunt 

bezoeken of u ontvangt bezoek op uw eigen kamer. Het team behoudt zich het recht voor bezoek de 

toegang tot de woning te ontzeggen. U draagt er zorg voor dat uw bezoek geen overlast 

veroorzaakt.  

 

Roken 

Op de afdeling Klinische rehabilitatie is roken op de eigen slaapkamer toegestaan mits u hierbij de 

brandveiligheid in acht neemt. 

 

Telefoon  

U kunt gebruik maken van uw eigen mobiele telefoon tijdens uw opname. U kunt gebruik maken van 

de afdelingstelefoon voor noodzakelijke telefoontjes in overleg met het team. Het team is voor u en 

uw naasten bereikbaar op telefoonnumer (0592) 33 48 00.  

 

Schoonmaken 

De woonbegeleider maakt met u een plan voor onderhoud van uw kamer en uw bijdrage aan de 

corveewerkzaamheden in huis. Er wordt vanuit gegaan dat u hier naar vermogen aan bijdraagt.  

 

Slaap- en rusttijden 

Tussen 11 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends vragen wij u de nachtrust te respecteren van uzelf en 

uw huisgenoten.  

 

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. 
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