Welkom bij de Meander
Huisregels voor patiënten en naastbetrokkenen
Gebouw
De Meander bestaat uit vier leefmilieus, te weten Lm 1, Lm 2, Lm3a en Lm3b. Mochten er regels
afwijkend zijn per leefmilieu dan zal dit vermeld worden bij de onderstaande regels.
Programma
Therapie en activiteiten vinden meestal plaats op maandag tot en met vrijdag. De Meander heeft een
dagprogramma. Deze kunt u vinden op de afdeling. Daarnaast is het mogelijk om een individueel
programma te volgen. Dit in overleg met desbetreffende therapeuten.
Bezoek
De Meander heeft de volgende bezoektijden: op werkdagen van 16.00 tot 21.00 uur. In het weekend
zijn er geen bezoektijden. U kunt met uw bezoek naar het Trefpunt gaan, of u ontvangt bezoek op
uw eigen kamer. Bezoek ontvangen gaat in overleg met het team.
Post
Wanneer u gebruik maakt van het GGZ Drenthe adres zal uw post op de afdeling worden bezorgd.
Soms is het noodzakelijk inkomende en uitgaande post te onderzoeken op meegezonden
voorwerpen. Mocht dat zo zijn, dan zal het onderzoek plaats vinden in uw bijzijn.
Telefoon
U kunt gebruik maken van uw eigen mobiele telefoon tijdens uw opname. Tijdens therapietijden
vragen wij u uw toestel uit te zetten. U kunt gebruik maken van de afdelingstelefoon van het team
Deze is voor u en uw naasten bereikbaar op:
• Lm 1: (0592) 33 40 14
• Lm 2: (0592) 33 49 68
• Lm 3a: 06 52 41 22 30
• Lm 3b: 06 52 71 46 26
Computer en internet
Op alle leefmilieus is een computer aanwezig in de huiskamer. Deze mag vrij gebruikt worden. Bij
het maken van muziek of harde geluiden op de computer is gebruik van een koptelefoon verplicht.
Op alle kamers van de Meander is internetverbinding. Hier kunt u gratis gebruik van maken.
Maaltijden
Op alle leefmilieus zijn de etenstijden gelijk, namelijk:
•
8.00 - 9.30 uur ontbijt
• 12.00 - 12.30 uur lunch
• 17.30 - 18.00 uur warme maaltijd.
Daarnaast zijn er nog 3 groepsmomenten wanneer er koffie/ thee gedronken wordt.
• 10.00 -10.30 uur
• 16.00 - 16.30 uur (leefmilieu 1 van 15.30- 16.00 uur)
• 20.00 - 20.30 uur
Buiten deze tijden kunt u terecht in het Trefpunt voor eten en drinken.

Schoonmaken
Er wordt van u verwacht dat u zelf uw kamer schoon houdt. Eén maal per week is er
huishoudproject. Mocht u hulp nodig hebben bij het schoonmaken dan is dit mogelijk. Op iedere
afdeling hangt er een corveelijst en van een ieder wordt verwacht zover mogelijk mee te helpen met
de corveetaken.
Wasgoed
Op alle leefmilieus is een wasmachine en een droger beschikbaar.
Slaap- en rusttijden
Tussen 22.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s ochtends vragen wij u de nachtrust te respecteren en op
uw kamer te blijven. Op werkdagen verzoeken wij u zelf op te staan, of zullen we u wekken om 8.30
uur.
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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