Huisregels Ouderenpsychiatrie Nijlandsborg
Informatie voor patiënten, naastbetrokkenen en bezoekers
Afdelingsregels Nijlandsborg
Naast de algemene huisregels van GGZ Drenthe gelden op de Nijlandsborg de volgende
afdelingsregels.
Bezoek
Op de afdeling Nijlandsborg is bezoek welkom en hebben wij geen vast bezoektijden
Bezoek kan plaatsvinden in de volgende ruimtes
- Eigen kamer;
- Gemeenschappelijke ruimte.
Gebruik van de computer en internet
In Nijlandsborg is WiFi beschikbaar, u kunt een WiFi code aanvragen bij de verpleging.
Het gebruik van de eigen computer, laptop en tablet is toegestaan, onder de volgende
voorwaarden:
- alleen op de eigen kamer.
Persoonlijke kamer
U heeft beschikking over een eigen kamer. In de kamer is een douche en toilet aanwezig.
In de kamer is een basisinventaris aanwezig. U kunt persoonlijke bezittingen op uw kamer
houden, tenzij het gevaarlijke of verboden voorwerpen zijn (zie ‘Gevaarlijke en verboden
voorwerpen’ in de algemene huisregels van GGZ Drenthe).
Het is belangrijk dat de kamer zo ingericht is dat de medewerkers of hulpdiensten in geval
van nood eenvoudig toegang tot uw kamer hebben. Uw kamer moet toegankelijk,
controleerbaar en brandveilig zijn.
De teammanager bepaalt of aan de eisen van toegankelijkheid, controleerbaarheid en
brandveiligheid is voldaan. Persoonlijke bezittingen kan u bewaren in de kast op de kamer
met een slot .
Op uw kamer is een afsluitbare kast aanwezig. Wij raden u aan geen kostbare en kwetsbare
voorwerpen mee te nemen en niet meer dan € 50,- contanten in bezit te hebben.
Aan het einde van uw verblijf wordt van u verwacht dat u uw kamer en de basisinrichting in
goede staat achter te laten. Als GGZ Drenthe extra kosten moet maken voor reparatie
worden de kosten bij u in rekening gebracht.
Bij vertrek uit de accommodatie kunt u geen persoonlijke bezittingen achterlaten. De kosten
die gemaakt worden voor opslag en vernietiging van niet-opgehaalde persoonlijke
bezittingen en goederen, worden bij u in rekening gebracht.
Huishoudelijke werkzaamheden
U moet zelf zorg dragen voor het opruimen en schoonmaken van uw eigen kamer. De
zorgaanbieder draagt zorg voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes. U
wordt verzocht om op uw afdeling (gezamenlijk) licht huishoudelijke werkzaamheden te
verrichten. In overleg met de medewerkers van de afdeling worden de huishoudelijke taken
verdeeld.
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Wasgoed
GGZ Drenthe draagt zorg voor het wassen van beddengoed en handdoeken. Daaraan zijn
voor u geen kosten gebonden. Voor persoonlijk wasgoed bent u zelf verantwoordelijk. Op de
afdeling zijn wasfaciliteiten aanwezig waar u gebruik van kunt maken. Daar brengen wij
kosten voor in rekening. Als u gebruik maakt van de wasserij voor uw persoonlijke kleding
dan brengen wij hier kosten voor in rekening.
Tijden therapie- en activiteiten vinden plaats tussen 10.00 en 16.30
In uw zorgplan zijn de met u overeengekomen activiteiten en therapieën opgenomen.
In de brochure Nijlandsborg die u bij opname hebt gekregen, staat een overzicht en een
beschrijving van de therapieën en activiteiten.
Rusttijden
Op de afdeling wordt uitgegaan van nachtrust tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s
ochtends. Wij verzoeken u gedurende deze tijd rekening te houden met de nachtrust van
andere aanwezigen.
Post
Persoonlijke post wordt op de afdeling afgeleverd, deze wordt uitgereikt/in uw postvak
gedaan/is af te halen bij de receptie
Voor verzending van post kunt u gebruik maken van de op het terrein of afdeling aanwezige
brievenbus/kunt u de post gefrankeerd afgeven bij de receptie . Voor verzending wordt dan
zorg gedragen.
Gebruik telefoon
Op de afdeling is geen telefoon aanwezig. U bent telefonisch bereikbaar op telefoonnummer
bij het secretariaat (0592) 33 49 31.
U kunt uw (eigen mobiele) telefoon gebruiken voor communicatie.
Voorzieningen
Er zijn verschillende voorzieningen/diensten aanwezig waar u gebruik van kunt maken
-

de kapper;
het maatschappelijk werk;
de huisarts;
de tandarts;
de geestelijk verzorger.

Op elke afdeling zijn in de huiskamer kranten en tijdschriften een radio en een televisie
beschikbaar.
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.
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Algemene huisregels
In de Huisregels klinische zorg/verblijf staan algemene huisregels die gelden voor iedereen
die in behandeling is bij GGZ Drenthe en diens naastbetrokkenen. De algemene huisregels
staan op internet: www.ggzdrenthe.nl/huisregels
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