Rechtspositie

Informatie voor patiënten

Rechtspositie
In deze folder vindt u
informatieover een
aantal algemene rechten
die voor alle patiënten
van Mondriaan van belang zijn.
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Inleiding
Er zijn verschillende wettelijke regelingen waarin de relatie tussen patiënt en
behandelaar en tussen patiënt en de instelling centraal staan.
Voorbeelden van deze wetten zijn de Wet Bijzondere Opnemingen in
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en de Wet Genees-kundige Behandelings
Overeenkomst (WGBO).
Dit boekje is één van de manieren om u als patiënt informatie te verstrekken
over belangrijke zaken waar u tijdens uw behandeling in Mondriaan mee te
maken kunt krijgen. Het is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie
die u van uw hoofdbehandelaar zult krijgen.
In deze brochure vindt u informatie over een aantal algemene rechten die voor
alle patiënten van Mondriaan van belang zijn. Indien u na het lezen van deze
brochure nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw persoonlijk begeleider of bij
uw hoofdbehandelaar.
Raad van Bestuur Mondriaan

2

3

Algemene rechten
Ieder mens heeft algemene rechten
die zijn vastgelegd in de Nederlandse
wetgeving en rechtspraak. Wanneer u
in behandeling bent bij Mondriaan
behoudt u deze rechten, tenzij uw
persoonlijke situatie tijdelijke
beperkingen van uw rechten
noodzakelijk maakt. Deze beperkingen
zijn vastgelegd in de wet. Om met
deze beperkingen zo zorgvuldig
mogelijk om te gaan, zijn er allerlei
richtlijnen waaraan hulpverleners en
behandelaars zich moeten houden.
Belangrijke rechten zijn:
• recht op informatie
• recht op contact
• recht op privacy
• recht op geheimhouding
• recht op eigen geloof of
levensbeschouwing
• recht op politieke meningsvorming
en -uiting
• recht op eigendom
• recht om een klacht in te dienen
• recht op bewegingsvrijheid

Beperkingen van algemene
rechten

Vrijwillige en onvrijwillige
opname

Wanneer u niet vrijwillig opgenomen
bent, kunnen uw algemene rechten
tijdens uw verblijf beperkt worden.
Over deze beperkingen worden
tijdens de behandeling individuele
afspraken met u gemaakt. Deze
afspraken worden vermeld in uw
behandelingsplan.

Waarschijnlijk bent u vrijwillig
opgenomen in Mondriaan. ‘Vrijwillig’
wil zeggen dat u zich bereid heeft
getoond tot opname.

Ook huisregels kunnen voor
beperkingen zorgen, bijvoorbeeld over
bezoektijden. Deze regels gelden voor
iedereen en zijn er om het verblijf op
de afdeling en de dagelijkse gang van
zaken zo goed mogelijk te laten
verlopen.
De huisregels kunt u op de afdeling
krijgen.

Als u vrijwillig bent opgenomen, kunt
u in principe niet gedwongen worden
tot een behandeling waar u het niet
mee eens bent.

Bij een onvrijwillige opname wordt uw
bewegingsvrijheid ingeperkt. Dit wil
zeggen dat u het ziekenhuis of het
terrein niet mag verlaten zonder
officiële toestemming van uw
hoofdbehandelaar. Wel mag u in de
meeste gevallen van uw afdeling af.

Ook indien u gedwongen bent
opgenomen met een Bopz-titel (IBS
of RM) geldt dat u in principe niet
gedwongen kunt worden tot een
behandeling waar u niet mee instemt.
Een gedwongen behandeling kan u
enkel worden opgelegd als er sprake
is van gevaar voor uzelf of uw omge
ving.

Ieder mens heeft
algemene rechten
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Recht op contact
U hebt recht op contact met de
wereld buiten Mondriaan. U kunt
televisie kijken, naar de radio luisteren,
boeken, kranten en tijdschriften lezen.
U kunt post ontvangen en versturen,
en telefoneren. En natuurlijk mag u
tijdens de bezoekuren bezoek
ontvangen. Dit recht kan worden
beperkt als u gedwongen bent
opgenomen met een IBS of RM. En
wanneer u vrijwillig bent opgenomen
met de volgende strafrechterlijke
titels: ‘plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen (PIJ), ‘plaatsing in een
inrichting voor stelselmatige
daders’(ISD), ‘ter beschikking
stelling’(TBS) en ‘voorlopige hechtenis
met overbrenging ter
observatie’(Vhmoto).

Recht op geheimhouding
Ter voorkoming van strafbare feiten,
of wanneer de goede gang van zaken
in de instelling in gevaar komt, kan uw
recht op contact beperkt worden. Zo
kan de post bijvoorbeeld op drugs
worden gecontroleerd. U bent bij deze
controle altijd aanwezig.

Mondriaan mag geen informatie over
u aan anderen geven zonder uw
toestemming. Alleen voor die mensen
die direct bij uw hulpverlening
betrokken zijn (bijvoorbeeld uw
behandelaar), is geen toestemming
vereist.

Recht op privacy

Wanneer u gedwongen opgenomen
bent, is het ziekenhuis op grond van
de Wet BOPZ verplicht tot het geven
van inlichtingen aan bijvoorbeeld de
Officier van Justitie en de Inspecteur
voor de Gezondheidszorg. Aan uw
wettelijke vertegenwoordiger en
naaste familie (partner en kinderen)
wordt meegedeeld dat u gedwongen
bent opgenomen. Afhankelijk van uw
persoonlijke wensen kan uw familie bij
uw behandeling betrokken worden.

Recht op privacy betekent dat u het
recht hebt u terug te trekken. Alleen,
maar ook met uw partner, met andere
patiënten of met bezoek. Wanneer u
een kamer deelt met meerdere
personen, dient u hiermee rekening te
houden. Ook hierbij geldt dat uw recht
in overleg beperkt kan worden. De
afspraken hierover worden vastgelegd
in uw behandelingsplan.

Wanneer u bent opgenomen met een
strafrechterlijke titel en u overtreedt
afspraken dan kan Mondriaan verplicht
zijn dit bij derden te melden.

Het is uw recht te weten
wie er verantwoordelijk is
voor de behandeling.
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Recht op eigen geloof
of levensovertuiging
Iedereen heeft recht op zijn eigen
geloof of levensovertuiging. Het is
in principe dan ook mogelijk de
gebruiken van uw geloof te volgen.
Voor ondersteunende hulp kunt u
terecht bij de medewerkers van de
geestelijke verzorging. U kunt naar
een (gebeds)dienst gaan. Een speciaal
dieet is mogelijk.

Recht op politieke meningsuiting
Tenzij u onder curatele staat kunt u
uw politieke rechten in het ziekenhuis
blijven uitoefenen. Onder curatele
staan betekent dat u
handelingsonbekwaam bent verklaard
en niet mag stemmen.
Wanneer er verkiezingen zijn, zorgen
wij ervoor dat u kunt stemmen, of we
vertellen u hoe u op een andere
manier uw stem kunt uitbrengen.

Recht op eigendom
Uw eigendommen kunt u opbergen in
uw kast, die op slot kan. Wij raden u
aan geen kostbaarheden mee te
nemen naar de instelling. Mondriaan is
niet aansprakelijk voor verlies of
diefstal van uw persoonlijke goederen.
Zaken of voorwerpen die volgens de
wet of conform de huisregels verboden
zijn, worden door de afdeling in beslag
genomen.
U kunt daartoe aan uw kleding en
lichaam worden onderzocht. U krijgt
een bewijs van ontvangst waarop de in
beslag genomen voorwerpen zijn
omschreven.

8

9

Recht om een klacht in te dienen
Mondriaan heeft een
klachtencommissie, waarbij u klachten
die te maken hebben met uw
behandeling of met de manier waarop
er door medewerkers met u wordt
omgegaan kunt melden. Ook kunt u
hiervoor terecht bij uw
patiëntenvertrouwenspersoon.

Wat een klacht is en wat u kunt doen
als u een klacht heeft, kunt u lezen in de
brochure Klachtrecht voor patiënten.
U kunt te allen tijde contact opnemen
met de patiëntenvertrouwenspersoon.
Wanneer dat vanwege uw
gezondheidstoestand noodzakelijk is,
kan uw hoofdbehandelaar besluiten
dat u tijdelijk geen contact mag
hebben met de
patiëntenvertrouwenspersoon.

Recht op bewegingsvrijheid

Meer informatie

Bewegingsvrijheid wil zeggen: ‘de
mate waarin u zich vrij binnen en
buiten het terrein van Mondriaan kunt
bewegen’. In principe heeft iedereen
recht op bewegingsvrijheid. Als door
persoonlijke omstandigheden uw
bewegingsvrijheid moet worden
ingeperkt, gebeurt dat steeds in
overleg met u.

Op uw afdeling is onder andere de
volgende informatie verkrijgbaar:
• folder Inbewaringstelling
• folder Rechtspositie
• folder Middelen of maatregelen
• folder Klachten
•	afdelingsinformatie en afdelings
regels

Niemand kan u verbieden contact op
te nemen met de volgende personen:
• uw advocaat;
• de Officier van Justitie;
• de Inspecteur voor de Gezondheidszorg.
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Op de website van
Mondriaanvindt u
alle brochures:
www.mondriaan.eu
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Externe adressen en
telefoonnummers

Adressen en telefoonnummers
Mondriaan
Raad van Bestuur en
geneesheer-directeur
Postbus 4436
6401 CX HEERLEN
T 088 506 04 36
E secr.rvb@mondriaan.eu
Klachtencommissie Mondriaan
(secretariaat)
Postvak 67
John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 088 506 62 98
(maandag t/m donderdag
9.00 - 16.00 uur)
E klachtencommissie@mondriaan.eu

Patiëntenvertrouwenspersoon
Maastricht
Postvak 124
Els Nieuwenhuis
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht
T 088 506 92 68
(maandag t/m donderdag
9.00 - 16.00 uur)
E e.nieuwenhuis@pvp.nl
Familievertrouwenspersoon
Postvak 10
Truus Byker
John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 088 506 04 75 / 06 11 15 11 32

Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen
Telefonische Helpdesk:
T 0900 444 88 88
E helpdesk@pvp.nl
Regionale Inspectie voor de
Gezondheidszorg
Postbus 2680
3500 GR Utrecht
T 088 120 50 00
E meldpunt@igz.nl
Officier van Justitie
Postbus 1987
6201 BS Maastricht
T 043 346 54 65

Patiëntenvertrouwenspersoon
Heerlen
Postvak 33
Paul Geurts
John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 088 506 62 91
(maandag t/m donderdag
9.00 - 16.00 uur)
E p.geurts@pvp.nl
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Over Mondriaan

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met
ruim 40 locaties. Jaarlijks bieden we
zorg aan 13.500 mensen. We hebben
speciale behandelingen voor kinderen,
jeugdigen, volwassenen en ouderen met
psychische of psychiatrische klachten
en voor mensen met verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan
forensische psychiatrie. Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door
psychische aandoeningen gedurende
kortere of langere tijd belemmerd
worden in hun welzijn en functioneren.
Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als
dat kan, opgenomen als dat echt moet.
Onze aanpak is oplossings- en samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk
op de persoon afgestemd. Met 2.300
medewerkers is Mondriaan één van de
grotere werkgevers in Limburg. We zijn
een erkend opleidingsinstituut voor
psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek staan in dienst
om, op basis van de nieuwste inzichten,
onze zorg continu te verbeteren.
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