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Deze huisregels zijn een toevoeging op de algemeen geldende
huisregels binnen Oktober en gelden voor Wet zorg en dwang
(Wzd)-accommodaties. Dit zijn afdelingen of woningen waar
onvrijwillige opname kan plaatsvinden of waar onvrijwillige zorg
verleend mag worden. Hier is sprake van een bijzondere situatie,
omdat de huisregels hier ook een beschermend karakter hebben.

 
 
 
 
1. Veilige woonomgeving
De afdelingen en woningen van Oktober die zijn
aangemerkt als Wzd-accommodatie bieden een
veilige woonomgeving voor cliënten. Daarvoor
kunnen deze afdelingen en woningen onder
andere voorzien zijn van een codedeur. De
cliënten kunnen dan de afdeling of woning niet
op eigen initiatief verlaten. Deze algemene
maatregel valt niet onder onvrijwillige zorg dat
op individueel niveau wordt afgesproken. Alle
andere vormen van onvrijwillige zorg worden wel
op individueel niveau afgesproken en
geregistreerd in het zorgplan.
 
2. Verblijf buiten de afdeling

Cliënten die verblijven op de gesloten
afdelingen of woningen van Oktober, mogen
vanwege de Wet zorg en dwang de afdeling of
woning niet alleen verlaten zonder
toestemming van de Specialist
Ouderengeneeskunde (SO). Alle toegangen en
uitgangen van de afdeling of woning zijn
daarom afgesloten.     

 
 
 
 
 

Oktober gaat er vanuit dat cliënten,
opgenomen met een Besluit tot opname en
verblijf op de gesloten afdelingen of woningen
(art. 21 Wzd), met familieleden de afdeling of
woning kunnen verlaten en dat de familie
zorgdraagt voor een veilige terugkeer op de
afdeling of woning. Pas wanneer blijkt dat dat
problemen geeft, gaat de SO op cliëntniveau
afspraken maken die opgenomen worden in
het behandelplan.
Wanneer de cliënt met familie of
contactpersoon (met instemming van de SO)
buiten de afdeling of woning wil verblijven, is
het nodig om het verzorgend personeel
hierover te informeren.
Wanneer de cliënt met derden (geen
medewerkers van Oktober), zoals bijvoorbeeld
een vrijwilliger, buiten de afdeling of woning
wil verblijven, wordt dit vooraf vastgelegd in
het zorgleefplan. Afspraken hierover worden
genomen in overleg met de cliënt en eerste
contactpersoon.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

