Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden

Open Opname Volwassenen

Informatie voor cliënten en hun familie
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Deze brochure is informatief. U kunt geen rechten aan deze brochure
ontlenen.
In deze brochure gebruiken we voor de leesbaarheid alleen de
mannelijke aanspreekvorm.
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I n l e i d i ng

In deze brochure vindt u informatie over de afdeling Open Opname
Volwassenen. De brochure is geschreven voor u als patiënt, maar
natuurlijk ook voor uw familie en bekenden. U ontvangt deze
brochure wanneer u wordt opgenomen.
De afdeling Open Opname Volwassenen is een onderdeel van het
Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden (RPCW). Op de afdeling
behandelen en begeleiden wij volwassenen met psychische
problemen of psychiatrische ziekten. Wij richten ons voornamelijk
op volwassenen uit de regio Woerden en omstreken, maar ook
mensen uit andere regio’s zijn welkom.
Mocht u na het lezen van de brochure nog vragen hebben, dan kunt
u deze altijd stellen aan een medewerker van onze afdeling.
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2 . V o or w i e ?
De afdeling Open Opname Volwassenen biedt behandeling aan
volwassenen die een opname en/of diagnostiek nodig hebben. De
behandeling is klinisch, dat wil zeggen dat u 24 uur per dag op de
afdeling verblijft.
De aard van de problematiek van patiënten is uiteenlopend.
Mogelijke redenen voor opname zijn: een plotseling optredende
crisis, onderzoek naar de aard van uw klachten of het instellen op
medicijnen.

3. De behandeling
Hoe ziet uw behandeling er uit?
Uw behandeling begint met een onderzoek naar de aard van uw
problemen. U krijgt een lichamelijk en een psychiatrisch onderzoek.
We bespreken met u uw levensloop en u hebt gesprekken met uw
behandelend arts over uw klachten en de mogelijke oorzaken
daarvan. Ook neemt u, afhankelijk van uw mogelijkheden, deel aan
het therapieprogramma.
Het is mogelijk dat uw partner of familie in de vorm van één of meer
familiegesprekken bij de behandeling betrokken wordt.
Behandelplan
In de eerste week van uw opname stellen wij samen met u een
behandelplan op. Alle afspraken die met u zijn gemaakt, leggen we
daarin vast. Tijdens uw behandeling kan het behandelplan worden
aangepast.
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Duur behandeling
Uw behandeling kan enige dagen tot enkele maanden duren.
Behandelteam
Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met verschillende
medewerkers: psychiater, behandelend arts, maatschappelijk
werker, therapeut, verpleegkundige en coassistent.
Een omschrijving van de inhoud van het contact dat u met deze
medewerkers heeft, vindt u in hoofdstuk 7.

4. Opname
Opnamegesprek
In een gesprek met een psychiater, een arts-assistent, een
verpleegkundige en eventueel een coassistent, wordt het doel van de
opname besproken en een inschatting van de duur van de
behandeling gemaakt. Bij dit gesprek kan op uw en/of ons verzoek
ook uw familie of partner aanwezig zijn. Na het gesprek beoordelen
we wat voor u de behandelmogelijkheden zijn en doen we u een
behandelvoorstel.
De eerste dag
Bij aankomst op de afdeling leidt een verpleegkundige u rond, stelt
u voor aan medepatiënten en laat u uw kamer zien. U wordt
geïnformeerd over het dagprogramma en de gebruiken op de
afdeling. Het dag- en therapieprogramma krijgt u ook op schrift
uitgereikt.
Vervolgens maken we met u de eerste afspraken over uw
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aanwezigheid op de afdeling, eventueel de mogelijkheden om naar
buiten te gaan, het volgen van het therapieprogramma en het
gebruik van medicatie.
Tevens vindt in de eerste dagen van opname een algemeen
lichamelijk onderzoek plaats en worden afspraken gemaakt voor
bloed- en urineonderzoek om te kijken of u lichamelijk gezond bent.

5 . V e r b l i j f op d e a f d e l i ng
Indeling afdeling
De afdeling bestaat uit een gang met kamers, voorzien van douches
en toiletten. Er zijn enkele gezamenlijke ruimtes, zoals de
huiskamer. In de gezamenlijke huiskamer is ruimte om te
ontspannen. Hier kunt u bijvoorbeeld tv kijken of een spelletje doen.
Op de afdeling mag niet gerookt worden. In de ’Wintertuin’ is een
ruimte waar u wel mag roken.
Er zijn één- en tweepersoons slaapkamers. De verpleegkundigen
bepalen samen met uw behandelaar de indeling van de kamers.
Daarbij speelt uw lichamelijke en geestelijke toestand een
belangrijke rol.
Huishouden
De huishoudelijke dienst van de afdeling zorgt voor het
schoonhouden van de afdeling. U zorgt zelf voor het opruimen en
schoonhouden van uw kamer. Verder verricht u samen met
medepatiënten licht huishoudelijke werkzaamheden, zoals het
dekken en afruimen van de tafels, de afwas en het opruimen van de
huiskamer. Hiervoor wordt elke dag een corveelijst gemaakt.
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Eten
Alle patiënten nemen deel aan de gezamenlijke middag- en
avondmaaltijd. In de ochtend kunt u van 07.15 uur tot 08.30 uur op
eigen gelegenheid ontbijten.
Activiteiten
Buiten het therapieprogramma en andere individuele afspraken
kunt u uw tijd op de afdeling zelf invullen, bijvoorbeeld met lezen,
televisie kijken, muziek luisteren, een praatje maken, wandelen, de
stad ingaan, of bezoek ontvangen (tijdens bezoekuren).

6 . O nt s l a g e n n a z o r g
Uw ontslagdatum wordt tijdens de behandeling in overleg met u
vastgesteld. Vaak zult u dan nog een vorm van nazorg of behandeling
nodig hebben. In de laatste fase van de behandeling bekijken we
samen met u de mogelijkheden. Deze kunnen bestaan uit verdere
behandeling op een andere afdeling, in deeltijd of poliklinisch. Bij
een poliklinische behandeling komt u voor een gesprek met een
behandelaar naar de polikliniek. De frequentie van de gesprekken is
afhankelijk van de ernst van de problemen. Bij deeltijdbehandeling
bent u één of meer dagdelen in behandeling.
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7. Behandelteam
Tijdens de behandeling krijgt u te maken met verschillende
medewerkers.
Behandelend arts en psychiater
De medisch-psychiatrische verantwoordelijkheid voor uw
behandeling ligt bij de psychiater die aan de afdeling verbonden is.
U spreekt hem bij uw opnamegesprek of aan het begin van uw
behandeling.
De behandelend arts (soms in opleiding tot psychiater) bespreekt
met u de behandeling. Dit gebeurt eenmaal per week op een vaste
dag. Tijdens de dagopening kunt u een extra gesprek met uw arts
aanvragen.
Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker kan u behulpzaam zijn bij het regelen
van maatschappelijke zaken, zoals financiën en huisvesting. Indien
nodig komt hij u thuis bezoeken om kennis te maken met uw
dagelijkse woon- en leefsituatie.
Vaktherapeuten/activiteitenbegeleiders
Tijdens uw opname kunt u gebruik maken van een gevarieerd
therapieaanbod. In overleg met het behandelteam kunt u onder
andere bewegings- en creatieve therapie volgen. Een op maat
gemaakt programma met een aantal van deze therapieonderdelen
draagt in belangrijke mate bij aan uw herstel.
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De therapieën kunnen de volgende doelen hebben:
• structuur bieden (dagstructuur);
• toetsen van de realiteit;
• vergroten van concentratie en het vermogen om problemen op te
lossen;
• ontwikkelen van creatieve, motorische en visuele vaardigheden;
• ontspanning en rust.
Daarnaast is het goed (weer) tot actie te komen en uw conditie op
peil te brengen.
Verpleegkundigen
Op de afdeling zijn 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig. Zij
zorgen voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling en bieden u
begeleiding en zorg volgens het begeleidingsplan dat samen met u is
opgesteld.
De verpleegkundigen zijn uw eerste aanspreekpunt, bij hen kunt u
terecht met al uw vragen.
Bij opname krijgt u een Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige
(EVV) en Tweede Verantwoordelijke Verpleegkundige (TVV)
toegewezen. Deze begeleiden u door de opname heen en functioneren
als eerste aanspreekpunt voor u en uw familie. Daarnaast stellen zij
samen met u een begeleidingsplan voor op de afdeling op.
Coassistenten
Op de afdeling zijn coassistenten aanwezig. Dit zijn studenten in
opleiding tot arts, die werken onder de verantwoordelijkheid van de
arts-assistent.
Een
coassistent
is
aanwezig
bij
uw
aanmeldingsgesprek en zal mogelijk met u uw levensloop bespreken.
Geestelijke verzorging
Een opname op de afdeling Open Opname Volwassenen kan emoties
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of vragen oproepen. In het ziekenhuis is een geestelijk verzorger
werkzaam die beschikbaar is voor iedere patiënt (ongeacht de
kerkelijke achtergrond of levensbeschouwing). Elke zondag is er een
kerkdienst in de Grote Zaal van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis.
Op de eerste en derde zondag van de maand wordt om 10.00 uur een
gezamenlijke kerkdienst gehouden.Op de tweede en vierde zondag
van de maand zijn er afzonderlijke diensten: om 10.00 uur een
rooms-katholieke dienst en om 11.30 uur een protestantse dienst.
Via de verpleging is het ook mogelijk om met de imam een afspraak
te maken. De imam kan op afspraak naar het Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis komen.

8 . P r a k t i s c h e i n f or m a t i e
Kosten
De kosten van behandeling en verblijf op de afdeling worden, na
aftrek van uw jaarlijks eigen risico, vergoed door uw
basisverzekering. Om de kosten van uw behandeling te kunnen
declareren, dient u uw zorgpas en geldig identiteitsbewijs mee te
nemen naar het opnamegesprek.
Voor verdere vragen over de kosten van uw opname, kunt u zich
wenden tot onze maatschappelijk werker.
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Bezoek
Uw bezoek is welkom. De bezoektijden zijn:
• Maandag t/m vrijdag: van 19.00 uur tot 20.30 uur;
• Zaterdag en zondag: van 14.00 uur tot 17.00 uur en
van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Op feestdagen gelden de bezoektijden van het weekend.
Deze bezoektijden gelden in principe voor iedereen, tenzij hierover
andere afspraken met u zijn gemaakt.
U ontvangt uw bezoek liefst niet op de afdeling, in verband met de
privacy van medepatiënten. De ‘Wintertuin’ en het restaurant in het
Zuwe Hofpoortziekenhuis bieden een alternatief. Buiten de afdeling
kunt u te allen tijde bezoek ontvangen, als dit maar niet tijdens de
therapieën is.
Post
Is er post voor u, dan ontvangt u deze van de verpleegkundigen. Als
u post wilt versturen en niet de mogelijkheid heeft om dit zelf te
regelen, kunt u uw poststukken (voorzien van postzegel) bij een
verpleegkundige afgeven.
Telefoon
Als u op de afdeling Open Opname Volwassenen verblijft, bent u
telefonisch bereikbaar op nummer (0348) 427112 of (0348) 427113.
Wilt u zelf iemand bellen, dan kunt u met behulp van een
telefoonkaart gebruik maken van de patiëntentelefoon. Deze is
verkrijgbaar bij de receptie van het RPCW. In verband met overlast
is mobiel bellen alleen toegestaan in de telefooncel of op de
slaapkamer.
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Kleding
U zorgt voor uw eigen kleding op de afdeling. Bij uw deelname aan
de therapieën is het praktisch om gemakkelijk zittende kleding te
dragen. Bij de bewegingstherapie dient u sportschoeisel te dragen.
Het is prettig om ook eigen sportkleding mee te nemen.
Wasgoed
Het is de bedoeling dat u zelf uw bed verschoont. Het beddengoed
wordt voor u gewassen.
Persoonlijk wasgoed kunt u op de afdeling wassen, hiervoor moet u
zelf een wasmiddel aanschaffen. Op de afdeling zijn een
wasmachine en een wasdroger beschikbaar. Natuurlijk kunt u uw
was ook door uw familie thuis laten wassen.
Persoonlijke bezittingen
Wij adviseren u zo min mogelijk geld of kostbaarheden mee te
nemen, omdat het RPCW geen aansprakelijkheid aanvaardt voor
vermiste eigendommen. U kunt tegen een borg van tien euro een
sleutel krijgen van uw kamerdeur en van een afsluitbare kast waarin
u uw persoonlijke bezittingen kunt opbergen. Bij ontslag en
inlevering van de sleutel krijgt u de borg terug.
Informatie
Wij informeren u en (met uw toestemming) uw naasten mondeling
over zaken die met uw behandeling te maken hebben. Verder zijn er
folders over verschillende onderwerpen aanwezig, zoals over
ziektebeelden, uw rechten, gedwongen opname, medicatie en
patiënten-verenigingen. Vraag hier gerust naar.
Op de afdeling hangt een prikbord waar u informatie kunt vinden
die mogelijk voor u van belang is.
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Algemene informatie over het RPCW (Altrecht) vindt u op de
website: www.altrecht.nl/rpcwoerden.
Hebt u verder nog vragen dan kunt u daarvoor altijd bij de
verpleegkundigen terecht.

9 . K l a c h t e n e n be l a n g e n
Behandeling klachten
Op grond van de huidige wetgeving beschikt iedere organisatie
binnen de geestelijke gezondheidszorg over een klachtenregeling.
Een speciale folder over de klachtenregeling is opvraagbaar bij de
verpleging.
Cliëntenraad
Verder wijzen wij u op de Cliëntenraad. De Cliëntenraad van het
RPCW behartigt in algemene zin de belangen van de patiënten. Zij
komt op voor de patiënt. Mocht u hier meer over willen weten, dan
kan de verpleging u informeren.

10.

A d r e s e n b e r e i kb a a r he i d

Ons bezoek- en postadres is:
Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden (RPC Woerden):
Blekerijlaan 3
3447 GR Woerden
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Telefoon verpleegpost
Open Opname Volwassenen: tel. (0348) 427100 of (0348) 427101.
De verpleegpost is 24 uur per dag bereikbaar. In verband met
(verpleeg)activiteiten kan de telefoon niet altijd direct worden
opgenomen.
Het algemene telefoonnummer van het RPCW tijdens kantooruren
is: 0348-427111.
Telefoon patiënten
Open Opname Volwassenen: tel. (0348) 427112 of (0348) 427113. Wij
verzoeken u niet te bellen voor 10.00 uur in de ochtend of tijdens de
maaltijden (lunch: 12.30 uur tot 13.00 uur; avondmaaltijd: 17.30 uur
tot 18.00 uur).
Bezoektijden
Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden (RPCW)
Open Opname Volwassenen:
• Maandag t/m vrijdag: van 19.00 uur tot 20.30 uur;
• Zaterdag en zondag: van 14.00 uur tot 17.00 uur en
van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Op feestdagen gelden de bezoektijden van het weekend.
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer en auto
De routebeschrijving staat op de website:
www.altrecht.nl/rpcwoerden.
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