Informatieboekje Kliniek
Volwassenen en Ouderen
Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie

Dit informatieboekje geeft u algemene informatie over uw
verblijf en behandeling bij het Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie. Specifieke informatie over uw behandeling
krijgt u van uw behandelaar.

Algemene informatie
Het Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie is een onderdeel van Reinier van
Arkel en biedt diagnostiek, advies, consultatie, behandeling en begeleiding aan volwassenen en ouderen met psychiatrische
en/of psychosociale hulpvragen en problemen.
We hebben een kliniek voor volwassenen
op bouwlaag -1 en een kliniek voor ouderen
op bouwlaag +1. In totaal zijn er 48 bedden.
Ziekenhuispsychiatrie is gevestigd in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis, een algemeen
ziekenhuis. Deze afdeling heeft andere gebruiken dan afdelingen in een algemeen
ziekenhuis, namelijk:
• De medewerkers van ons behandelteam
dragen niet de gebruikelijke ziekenhuiskleding, zoals uniformen of witte jassen.
• ’s Morgens kleedt u zich aan voor het dagprogramma. Overdag verblijft u in de huiskamer of in een therapieruimte.

De afdeling biedt u psychiatrische behandeling tijdens een opname in een kliniek.
We werken aan klachten of problemen die
veroorzaakt zijn door psychiatrische aandoeningen waarmee u in de thuissituatie
geen raad weet.
Het behandelteam bestaat uit een psychiater,
psycholoog, systeemtherapeut, verpleegkundigen, creatief therapeut, activiteitentherapeut, psychomotorisch therapeut,
psychiatrisch verpleegkundige en een ervaringsdeskundige. Ieder teamlid heeft eigen
taken in het team en levert zijn/ haar bijdrage aan uw herstel.
Tijdens uw opname proberen wij uw problemen zo duidelijk mogelijk in kaart te
brengen. Zo kunnen we uw herstel zo gericht mogelijk inzetten. In het kader van
uw behandeling kunt u naar een andere
groep overgeplaatst worden. Wij willen de
opnameduur zo kort mogelijk houden. Wij
streven ernaar het ontslaggesprek in de
ochtend plaats te laten vinden.

De eerste dagen
Uw opname begint met een kennismakingsgesprek met de psychiater (of arts-assistent)
en een verpleegkundige. Wij vinden het belangrijk dat ook uw partner, familielid, of
een ander voor u vertrouwd persoon, hierbij
aanwezig is. In dit gesprek maken we met u
voorlopige afspraken over uw behandeling
en krijgt u informatie over de afdeling. Na
dit gesprek krijgt u een kamer toegewezen,
en neemt u afscheid van degene(n) die u
vergezeld heeft (hebben). Daarna krijgt u
een rondleiding op de afdeling en kunt u
kennismaken met de verschillende medewerkers en medepatiënten.
Wij willen u zo spoedig mogelijk laten deelnemen aan het therapieprogramma, als onderdeel van uw behandeling. U kunt deelnemen aan individuele programmaonderdelen als u daarvoor een verwijzing hebt.

Het is belangrijk te weten hoe uw lichamelijke gezondheid is, omdat lichamelijke
en psychische klachten vaak invloed op elkaar uitoefenen. Lichamelijk onderzoek is
een onderdeel van de behandeling. Op de
eerste werkdag na uw opname komt de laborant langs om bloed bij u af te nemen,
bovendien wordt op het laboratorium uw
urine onderzocht. Afhankelijk van uw leeftijd wordt er ook een hartfilmpje gemaakt.

Dagprogramma
De behandeling houdt onder meer in dat u
zelf ook een actieve bijdrage levert. Alleen
op werkdagen is er een therapieprogramma. De dagen verlopen volgens een vast
rooster waarin therapieën, rust en eten een
belangrijke plaats hebben.
Voor uw psychisch evenwicht is een goede
balans tussen activiteit en rust erg belangrijk.
Daarom is er op de afdeling ruimte voor ontspanning of recreatie. En ook al bent u bij ons
opgenomen, wij hechten veel waarde aan
uw eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, zodat u zoveel mogelijk zelf kunt
beslissen over uw eigen (dagelijks) leven.
Het therapieprogramma begint tussen 9.00
en 10.00 uur. Wij verwachten van u dat u
op tijd opstaat. Dan hebt u ruim de gelegenheid om u te verzorgen en te ontbijten.
De indeling van het therapieprogramma
hangt in de huiskamers, zodat u altijd kunt
zien waar u moet zijn en hoe laat. We verwachten dat elke patiënt aan alle onderdelen
van het programma deelneemt. Afhankelijk
van uw mogelijkheden en uiteraard ook van
de mogelijkheden van de afdeling, kunnen

eventuele onderdelen aangepast worden. Dit
kan alleen na overleg met uw behandelaar of
de verpleegkundige die uw groep begeleidt.
Uw vrije tijd kunt u zelf indelen, maar u
moet rekening houden met het volgende:
Het is niet de bedoeling dat u op werkdagen
’s avonds of ’s nachts naar huis gaat of een
hele avond wegblijft van de afdeling. Wanneer u eraan toe bent om vaker naar huis
te gaan of langer van de afdeling weg te
zijn, kunt u met uw behandelaar afspraken
maken over afbouw van de behandeling.
Gedurende de opname worden de nachten
doorgebracht in het ziekenhuis.
U kunt de afdeling verlaten voor een wandeling of boodschap, of - tijdens het bezoekuur - met uw bezoek. Wanneer u de afdeling
verlaat is het nodig dat de verpleging weet
waar u naartoe gaat en wanneer u verwacht
terug te zijn. In bijzondere situaties kan het
zijn dat u de afdeling niet mag verlaten of
enkel onder begeleiding. U maakt hierover
afspraken met uw behandelaar.

Rapportages

Medicatie

In het elektronisch dossier noteert het
team (verpleging, behandelaren, therapeuten) observatiegegevens over u. Dit
dossier wordt gelezen door de verpleegkundigen van de afdeling, de therapeuten
en uw behandelaar. U kunt in overleg met
uw behandelaar of met de verpleegkundige die uw therapiegroep begeleidt, een
afspraak maken om samen met hem of
haar uw dossier door te lezen. Het is, met
het oog op uw privacy, niet de bedoeling
dat u dit dossier aan anderen laat lezen.
Het dossier is eigendom van de afdeling,
de inhoud is vertrouwelijk.

De meeste patiënten krijgen medicijnen
voorgeschreven. Bij het gebruik van medicijnen is het belangrijk om de effecten
van deze middelen te observeren. Daarom is het noodzakelijk dat u de medicatie
inneemt zoals die door de behandelend
arts is voorgeschreven. Veel van de voorgeschreven medicijnen beïnvloeden de
rijvaardigheid. Zolang u bent opgenomen
gaan wij ervan uit dat u geen auto rijdt.
Wanneer u zelf weer wilt rijden, moet u dit
overleggen met uw behandelend arts. Indien de kans bestaat dat u zwanger bent,
verzoeken wij u dit ons te melden. Tijdens
de opname verstrekken verpleegkundigen
van de afdeling de medicatie.

De nacht

Persoonlijke verzorging

Op onze afdeling duurt de nacht van 23.00
tot 7.00 uur. De nacht is er om slaap en rust
voor uzelf en uw medepatiënten te garanderen. ’s Nachts zijn er verpleegkundigen
in dienst. Zij controleren enkele keren of u
slaapt. Wanneer u ‘s nachts onverhoopt
niet kunt slapen, kunt u hen dit melden.
Als u ’s nachts kortstondig de slaapkamer
moet verlaten, is het gewenst gebruik te
maken van een kamerjas.

Uw persoonlijke hygiëne is belangrijk,
zowel voor uzelf als voor uw omgeving.
Voor toiletartikelen moet u zelf zorgen.
Lakens en handdoeken zijn op de afdeling aanwezig. Het is de bedoeling dat uw
persoonlijke spullen thuis worden gewassen. In het geval dat uw persoonlijke spullen niet thuis gewassen kunnen worden,
bestaat de mogelijkheid gebruik te maken
van de wasmachine op de afdeling.

Schoonmaak

Adres

Een schoonmaakbedrijf doet het schoonmaakwerk op de afdeling. Maar voor het
lichtere huishoudelijke werk draagt u, samen met uw medepatiënten, zelf de verantwoordelijkheid. Wij verwachten dat u
zelf uw kamer opruimt en netjes houdt.
Uiteraard zorgt u er ook voor dat u na gebruik bad, douche en toilet netjes achterlaat voor anderen. Ook het opruimen van
de huiskamer, keuken en rookruimte is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van u en uw medepatiënten.

Kliniek Ouderen en Volwassenen
is gevestigd in het E-gebouw van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch
Tel. (073) 553 88 44
Bezoektijden
Binnen Kliniek Ouderen en Volwassenen
gelden de volgende bezoektijden:
Elke avond
18.30 – 20.00 uur
Woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag
14.00 – 16.30 uur
Wij attenderen u erop dat bezoekers niet
mogen roken op de afdeling. Ook niet in
de voor patiënten bestemde rookruimtes
of in de buitenruimtes van de afdelingen.

Telefoneren

Post

Wij gaan ervan uit dat u gebruikmaakt
van uw eigen mobiele telefoon wanneer u
belt of gebeld wordt. Wij verzoeken u uw
mobiele telefoon uit te schakelen tijdens
therapiegesprekken en tijdens de maaltijden.
Wanneer u geen mobiele telefoon heeft, kunt
u gebeld worden via de verpleegpost van
de unit waar u verblijft. Tijdens kantoortijden kan de unit bereikt worden via het algemeen telefoonnummer van Ziekenhuispsychiatrie (073) 553 88 44. Buiten kantoortijden kan de unit bereikt worden via
de receptie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De telefoonnummers van de units
zijn:

Aan u geadresseerde post wordt afgeleverd op de unit waar u verblijft, en kan
worden gestuurd naar:
Reinier van Arkel
t.a.v. Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie
Postbus 70058
5201 DZ ‘s- Hertogenbosch

Laag -1, groep 2 en 3:
Laag -1, groep 1:
Laag 1, groep 6:
Laag 1, groep 4 en 5:

(073) 553 50 33
(073) 553 50 34
(073) 553 50 35
(073) 553 50 36

Rechten en huisregels
Als u in behandeling bent bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg hebt
u rechten. Die rechten staan in de Wet op
de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO beschrijft de
algemene rechten van de patiënt. Enkele
voorbeelden van belangrijke rechten zijn:
• het recht op informatie;
• het recht op inzage in het medisch dossier;
• het klachtrecht.
De huisregels zijn opgesteld om het verblijf
in de instelling zo prettig mogelijk te maken.
Uitgangspunten hierbij zijn respectvolle benadering en voorkomen van overlast. Bij verschillen van mening en het ervaren van overlast gaan wij ervan uit dat mensen elkaar
in eerste instantie zelf aanspreken. Indien
nodig kan vanzelfsprekend een beroep worden gedaan op medewerkers van de afdeling. Meer informatie hierover kunt u vinden in het welkomstpakketje dat u bij opname heeft gekregen.

Behalve deze afspraken die voor iedereen
gelden, kunnen er met u aparte afspraken
gemaakt worden die van belang zijn voor
uw behandeling. Deze individuele afspraken worden door uw behandelaar besproken en opgenomen in uw individueel behandelplan.
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Patiëntenvertrouwenspersoon

Familiespreekuur en FVP

Bij Reinier van Arkel kunt u terecht bij
een Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)
met allerlei vragen of klachten waar u met
uw behandelaar niet uitkomt.
Deze PVP is van maandag tot en met
donderdag te bereiken op telefoonnummer (073) 658 55 99. Meer informatie
hierover kunt u vinden in het welkomstpakketje dat u bij opname heeft gekregen.

Het spreekuur voor familie is bedoeld
voor naasten van mensen met psychische
problemen.
Tijdens het familiespreekuur kunnen zij
hun zorgen uiten en vragen stellen. Ze
krijgen praktische adviezen, informatie
over geestelijke gezondheidszorg of verwijzingen naar cursussen of belangenorganisaties.
Naastbetrokkenen van mensen die in behandeling zijn (geweest) bij Reinier van Arkel kunnen een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Deze kan een brug
vormen tussen de naastbetrokkenen enerzijds en de geestelijke gezondheidszorg
anderzijds, op het moment dat het gevoel
heerst dat zij binnen de organisatie niet
goed terechtkunnen met vragen rondom
de behandeling of verblijf van hun naaste.

Klachten

Behandelplanboekje

Reinier van Arkel kent een klachtenregeling
en klachtencommissie. Meer informatie
hierover kunt u vinden in het welkomstpakketje dat u bij opname heeft gekregen.

Om een goede samenwerking te bevorderen rondom het behandelplan bieden wij
u als hulpmiddel graag deze handleiding
aan. Dit boekje kunt u gebruiken om samen met uw behandelaar de behandeling
vorm te geven. Het zal u helpen meer
zicht te krijgen op uw situatie en de behandeling. Samen met uw behandelaar
gaat u het behandelplan opstellen. Hoe
dit gaat gebeuren leest u stapsgewijs in
dit boekje.

Ideeënbus
In de centrale
hal bij de entree
van Ziekenhuis
psychiatrie hang
t
een ideeënbus.
Hebt u ideeën,
suggesties of op
merkingen dan
kunt u deze in
de ideeënbus
doen.
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