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Introductie

Ouderenpsychiatrie in Mondriaan
is gevestigd in Wijerode. Het is
een groot gebouw en er zijn veel
afdelingen. Om herkenbaarheid
van de afdelingen te vergroten,
hangt bij de entree van iedere
afdeling een grote foto van een
specifieke plek in Zuid-Limburg.
Voor afdeling A3 is gekozen voor
‘Glaspaleis’.
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Afdeling A3
Mondriaan Ouderen is een onderdeel
van Mondriaan. We behandelen
mensen met psychische problemen
van 65 jaar en ouder. Het komt voor
dat ook patiënten jonger dan 65 jaar
worden behandeld vanwege onze
specifieke kennis over, en ervaring
met, bepaalde problematiek.
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De afdeling A3 is bedoeld voor
ouderen vanaf 65 jaar. Ook mensen
jonger dan 65 jaar kunnen op deze
afdeling terecht als hun problematiek
daartoe aanleiding geeft.
Bij de behandeling zijn verschillende
behandelaren en hulpverleners
betrokken: verpleegkundigen,
ziekenverzorgenden, ergotherapeut,
fysiotherapeut, maatschappelijk
werker, psycholoog, psychiater,
specialist ouderengeneeskunde,
een arts in opleiding.
Zo nodig zijn een psychomotorisch
therapeut, activiteitentherapeut,
diëtiste en geestelijk verzorger
beschikbaar.
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Behandelingsovereenkomst
Rechten en plichten van zorginstelling
en patiënt bij het aangaan van een
behandelingsovereenkomst zijn vastgelegd in de ‘Algemene leveringsvoorwaarden GGz’. Een kopie hiervan kunt
u opvragen bij ons secretariaat. Meer
informatie kunt u vinden op onze website www.mondriaan.eu .
Legitimeren
Bij uw eerste gesprek moet u zich
kunnen legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs. Dat is een geldig
Nederlands paspoort, identiteitskaart,
rijbewijs of vreemdelingendocument.
Mondriaan Ouderen controleert met
uw identiteitsbewijs of u degene bent
die bij het Burgerservicenummer
(BSN) hoort en legt de soort en het
nummer van uw identiteitsbewijs vast
in de administratie. Wij maken geen
kopie of scan.

met uw behandeling, uw medicatie,
uw bewegingsvrijheid en uw verzorging. Uw behandelplan wordt met u
of uw wettelijke vertegenwoordiger
besproken. Als u langere tijd op de
afdeling verblijft, wordt het behandelplan minimaal twee keer per jaar
bijgesteld.
Medicatie
De medicatie wordt beheerd en verstrekt door de verpleging. Het gebruik
van andere dan op de afdeling voorgeschreven medicatie is alleen maar toegestaan in overleg met uw behandelaar. Afspraken over medicatiegebruik
worden opgenomen in uw behandelplan.

Opnamegesprek
Als u wordt opgenomen op afdeling
A3 wordt u uitgenodigd voor een
opnamegesprek. Hierbij kan ook
uw familie aanwezig zijn. Na 4 tot
6 weken vindt een tweede gesprek
plaats waarin uw behandelplan met
u wordt besproken. Als u dat wenst
kunt u uiteraard eerder een gesprek
aanvragen.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Bepaalde maatregelen kunnen nodig
zijn ter bescherming van een patiënt
of zijn omgeving, bijvoorbeeld het
(tijdelijke) gebruik van een bed- of
stoelband (fixatie). Als iemand gevaarlijk is voor zichzelf of voor een ander
kan tijdelijke afzondering op de eigen
kamer noodzakelijk zijn. In dat geval
wordt alles wat gevaarlijk is tijdelijk
uit de kamer verwijderd.
Een dergelijke maatregel wordt
uitsluitend uitgevoerd onder strikte
voorwaarden en op voorschrift van
de behandelende arts.

Behandelplan
In uw behandelplan staan uw diagnose
en alle afspraken die te maken hebben

Contactpersoon
Tijdens het verblijf op de afdeling
krijgt u een persoonlijk begeleider.

Deze verpleegkundige is de contactpersoon voor u en uw familie. Als u
vragen heeft over uw verblijf kunt u bij
hem/haar terecht. Ook krijgt u een
behandelverantwoordelijke toegewezen, hierbij kunt u terecht met vragen
over uw behandeling.
Voor ons, en wellicht ook voor u, is het
prettig als ook u een contactpersoon
heeft, zodat wij diegene kunnen informeren als dit nodig is.
Inzage
Informatie over de diagnose, de verschillende behandelmogelijkheden en
over inzage in uw dossier kunt u krijgen bij uw behandelaar.
Informatie voor uw huisarts
Onze medewerkers gaan vertrouwelijk
om met wat u hen vertelt of met wat

er met u aan de hand is. Zonder uw
toestemming verstrekken zij geen
informatie aan anderen. Uw huisarts is
hierop een uitzondering. Deze wordt
normaal gesproken geïnformeerd over
het verloop van de behandeling. Als u
hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u
dit doorgeven aan uw persoonlijke
begeleider of uw behandelaar.
Informatie over het gebruik van
persoonsgegevens
Mondriaan Ouderen biedt niet alleen
behandeling, maar onderzoekt deze
behandeling ook op zijn effecten en
ontwikkelt daarnaast nieuwe behandelvormen voor ouderen. Wij gaan
ervan uit dat we uw geanonimiseerde
dossiergegevens mogen gebruiken om
daarmee onze behandelingen te verbeteren. Mocht u bezwaar hebben
tegen het gebruiken van uw geanoni

Daarnaast kan aan u gevraagd worden
of u bereid bent om mee te werken
aan een specifieke behandeling of
afname van vragenlijsten in het kader
van wetenschappelijk onderzoek.
Behandelgegevens en persoonsgegevens, die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek worden altijd in
strikte vertrouwelijkheid, dat wil zeggen anoniem, verwerkt. Uw behandelaar zal u daarover uitgebreid informeren en u ook vragen om via
ondertekening van een zogeheten
consentformulier toestemming te
geven voor het gebruik van uw gegevens. Deelname is altijd vrijwillig. Ook
als het onderzoek al gestart is, mag u
altijd zonder opgave van reden stoppen. Wel of niet meedoen aan wetenschappelijk onderzoek heeft vanzelfsprekend geen enkel gevolg voor uw
behandeling.
Medezeggenschap over de zorg
Wij vinden het van belang dat u kunt
meedenken en meebeslissen over de
zorg die wij u bieden. Daarom vinden
op onze afdeling regelmatig cliëntenvergaderingen plaats.
Persoonlijke verzorging
Toiletartikelen zijn voor eigen rekening. Als het mogelijk is zorgt u zelf
voor uw wasgoed, toiletartikelen en
de kleding die u nodig heeft tijdens uw
verblijf. Toiletartikelen kunnen ook
door de afdeling worden ingekocht.
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De gemaakte kosten zullen dan met u,
of met uw familie, worden verrekend.
U kunt tegen betaling gebruik maken
van de kapper en de pedicure in
Wijerode. Uw was kunt u via de interne wasserij laten verzorgen. Hieraan
zijn kosten verbonden die één keer
per maand verrekend worden.
Bezoektijd
Bezoek is iedere dag welkom van
14.00 tot 20.00 uur. In overleg met de
afdeling is bezoek ook mogelijk op
andere tijden. Wel verzoeken wij uw
bezoek rekening te houden met eventuele therapieën en met de maaltijden.
Openingstijden centrale receptie
Wijerode op werkdagen van 8.00 tot
20.30 uur, in het weekend van 12.00
tot 20.00 uur.

Centrale ontmoetingsruimte
Meteen achter de hoofdingang
bevindt zich de centrale ontmoetingsruimte van Wijerode. Er is een restaurant waar maaltijden worden geserveerd en waar u iets kunt drinken,
eventueel met uw bezoek. In diezelfde
ontmoetingsruimte is ook de kapsalon
(met daarin ruimte voor de pedicure)
en een winkeltje. Er zijn computers
met internetverbinding ter beschikking. Bovendien is er een stilteruimte
waar u zich kunt terugtrekken.
Geen foto’s maken
In verband met de privacy is het verboden beeld- en/of geluidsopnames
te maken op de afdeling of op het
Mondriaanterrein.

Vragen
Wellicht zijn niet al uw vragen beantwoord. Aarzel niet om deze te stellen
aan uw persoonlijke begeleider of aan
andere medewerkers van de afdeling.

Adres
Mondriaan Ouderen
Wijerode, Afdeling A3
T 088 506 89 82
Kloosterkensweg 10,
6419 PJ Heerlen

Roken
In de kliniek mag worden gerookt in
de rookruimte of buiten.
Waardevolle bezittingen
U kunt gebruik maken van de afsluitbare kast op uw kamer, maar wij verzoeken u waardevolle zaken of grote geldbedragen niet mee te nemen naar de
kliniek. Mondriaan Ouderen is niet aansprakelijk voor het zoekraken van of
schade aan persoonlijke eigendommen.
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Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg.
Jaarlijks bieden we zorg aan duizenden
mensen. We hebben speciale behande
lingen 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.
Mondriaan is 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 van het
continu verbeteren van onze zorg, op
basis van de nieuwste inzichten.
Op www.mondriaan.eu vindt u meer
informatie.
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Mondriaan Ouderen behandelt
mensen van 65 jaar en ouder met
psychische en/of psychiatrische
problemen, zoals depressiviteit,
angsten, fobieën, ernstige vergeet
achtigheid, spanningsklachten, onrust
of verwardheid. Daarnaast kunnen
patiënten jonger dan 65 jaar waarbij
de problematiek aansluit bij ouderen
tot onze doelgroep behoren. Onze
behandelingen worden ambulant,
klinisch en in deeltijd aangeboden.
Op het gebied van preventie geven
we voorlichting en cursussen.
Tevens adviseren en ondersteunen
wij familieleden en mantelzorgers
van onze patiënten. Ook professionele
zorgverleners en instellingen kunnen
een beroep doen op ons voor advies,
ondersteuning of overname van
behandeling. Mondriaan Ouderen
biedt de hulpverlening aan vanuit de
locaties Parkstad en Maastricht.

Postbus 4436
6401 CX Heerlen
www.mondriaan.eu
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