Welkom bij Nijlandsborg
Huisregels voor patiënten en naastbetrokkenen
Nijlandsborg is een afdeling voor ouderen die psychiatrische- en lichamelijke verpleging, verzorging
en begeleiding nodig hebben. De meeste patiënten verblijven voor langere tijd in Nijlandsborg. We
doen er dan ook alles aan dit verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
De zorg van Nijlandsborg sluit aan bij uw persoonlijke wensen en behoeften, problemen en
mogelijkheden. Wij respecteren uw zelfstandigheid en vinden het belangrijk dat u zelf beslissingen
blijft nemen. Ook dat u zoveel mogelijk dingen zelf blijft doen. Als u dat moeilijk kunt aangeven,
vragen wij uw familie wat uw wensen zijn.
Gebouw
De begane grond en de verdieping hebben elk vier gangen, groepen 1 tot en met 4. Er zijn in totaal 8
groepen. Nijlandsborg heeft ruime eenpersoonskamers. Elke kamer heeft een eigen sanitaire ruimte.
Per gang is er een gemeenschappelijke huiskamer en keuken. Daarnaast zijn er een aantal
appartementen met een eigen keukenblok. De appartementengroep heeft geen gemeenschappelijke
huiskamer.
Groepen
Per groep is sprake van een bepaald zorgmilieu. Sommigen hebben moeite het “stuur”
over het leven in handen te houden, anderen raken door de psychiatrische ziekte snel uit hun
evenwicht en hebben meer veiligheid nodig. Weer anderen hebben extra verpleging of verzorging
nodig. De behandeling en de begeleiding zijn afgestemd op het zorgmilieu en de individuele patiënt.
Activiteiten
U kunt dagelijks activiteiten ondernemen onder begeleiding van ervaren activiteitenbegeleiders. Dit
kan in groepsverband of individueel. Daarnaast worden er regelmatig uitstapjes buiten de afdeling
gemaakt.
Persoonlijk begeleider
Bij opname krijgt u een persoonlijk begeleider (Pb-er). Deze begeleider is het vaste aanspreekpunt
voor u, uw familieleden, behandelaars en andere betrokkenen.
Behandelplan
Samen met u wordt er een behandelleefzorgplan gemaakt. Wij vragen u dit plan te ondertekenen.
Wanneer u dit zelf niet meer kunt, dan wordt uw wettelijk vertegenwoordiger gevraagd dit te doen. Het
plan wordt regelmatig besproken en waar nodig, bijgesteld. Uw familie kan, indien u hier geen
bezwaar tegen heeft, het plan lezen. Ook wordt u gevraagd om samen met uw persoonlijk begeleider
een signaleringsplan te maken. Hierin beschrijft u hoe u benadert wilt worden en wat er gedaan wordt
in het geval van een (naderende) crisis

Dossier
Van u wordt een elektronisch dossier aangelegd. Hierin staan uw persoonlijke gegevens, het
behandelleefzorgplan, ziekenhuisuitslagen, verwijsbrieven, rapportages en medicatie. Alleen daartoe
gemachtigde personen kunnen bij deze gegevens. U hebt recht op inzage in uw dossier. Bij een
kwaliteitstoetsing kan steekproefsgewijs inzage in een dossier plaatsvinden. Heeft u bezwaar
hiertegen, dan kunt u dit kenbaar maken. Als u komt te overlijden wordt uw dossier, volgens de
daarvoor geldende wettelijke regels, nog tien jaar bewaard.

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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