Opnamekliniek Ouderenpsychiatrie
De Lake

De Opnamekliniek ouderenpsychiatrie de Lake, gelegen
op Landgoed Vrederust te Halsteren, is er voor cliënten
van 65 jaar en ouder die door de ernst van hun
psychiatrische problemen een tijdelijke opname nodig
hebben. In de kliniek wordt door middel van onderzoek
bepaald welke problemen dat precies zijn (diagnose). U
krijgt er begeleiding en behandeling op maat om de
kwaliteit van uw leven te vergroten en om weer zo
zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. We houden
hierbij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en
behoeften. Daarbij stimuleren wij dat u zoveel mogelijk
de eigen regie hebt over uw dagelijks leven en dat familie
en naastbetrokkenen daarbij een positieve rol kunnen
vervullen. Ook ondersteunen we u en uw familie/
naastbetrokkenen bij het aanvragen van zorg, en zo nodig
bij het zoeken naar een passende woonomgeving.
Het team
Om goede zorg te kunnen bieden, werken mensen met
verschillende deskundigheden samen w.o. de psychiater,
arts in opleiding tot psychiater,
gezondheidszorg-psycholoog en een verpleegkundig
specialist, welke als behandelaar verantwoordelijk is voor
uw behandeling. Een verpleegkundige of begeleider
wordt aangesteld als uw persoonlijk begeleider.
Onderzoek, observatie en diagnostiek
U krijgt verschillende onderzoeken, zoals psychiatrisch
onderzoek, (op indicatie) psychologisch onderzoek,
lichamelijk onderzoek, onderzoek naar expressieve
(uitdrukkings-) en sociale vaardigheden, en
laboratoriumonderzoek. Voor verder onderzoek werkt de
kliniek nauw samen met de nabijgelegen algemene
ziekenhuizen.
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We observeren uw gedrag o.a. door het in kaart brengen
van het dag- nachtritme, de activiteiten van het dagelijks
leven en de wijze van omgaan met anderen.
Mogelijkheden voor behandeling
Wij vinden het belangrijk zo veel mogelijk rekening te
houden met uw wensen en behoefte aan hulp. Uw
behandelaar stelt een individueel behandelingsplan op
waarin verschillende behandelafspraken staan,
bijvoorbeeld over de therapieën die u volgt, de
medicijnen die u gebruikt of de onderzoeken die worden
uitgevoerd. Daarnaast heeft u op afspraak regelmatig een
gesprek met uw behandelaar. Naast uw behandelingsplan
hebt u een begeleidingsplan en/of signaleringsplan. Het
begeleidingsplan heeft vooral betrekking op de
begeleiding bij uw dagelijks leven en het signaleringsplan
heeft betrekking op het herkennen van signalen ter
preventie van toenemende problemen die samenhangen
met uw ziek zijn.
Verblijfsduur
Uw verblijf op de Opnamekliniek Ouderenpsychiatrie de
Lake is tijdelijk. Als de observatieperiode, diagnostiek en
behandeling zijn afgerond, adviseren wij u en uw familie
over het vervolg. Meestal zult u, eventueel met nazorg
van de GGZ WNB, weer teruggaan naar huis. Maar als dit
laatste niet mogelijk is, dan kunnen wij u bijstaan voor het
aanvragen van een zorgindicatie bij het CIZ met het oog
op een plaatsing in een verzorgingstehuis, verpleeghuis of
eventueel andere afdeling binnen de GGZ WNB. In
overleg met u en uw familie wordt gekeken wat de
gewenste en haalbare mogelijkheden zijn.

In het geval van Dementie en andere cognitieve
stoornissen is de behandelduur gemiddeld 6 weken en in
het geval van Angst-, Stemming-,
Persoonlijkheidsstoornissen of Psychose is de
behandelduur gemiddeld 9 weken.
Komt u voor een behandeling in het kader van het
ontgiften van alcohol dan duurt deze gemiddeld 14
dagen.
Gedwongen opname
Het zou kunnen dat uw opname ‘gedwongen’ is. De Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(Wet BOPZ) regelt de rechten van cliënten die gedwongen
zijn opgenomen.
Er is dan sprake van in bewaringstelling (IBS) of
rechterlijke machtiging (RM). In het geval van een RM of
IBS mag u GGZ WNB niet verlaten zonder toestemming
van de behandelaar. Meer informatie hierover kunt u
vinden in de volgende folders: Gedwongen opgenomen
met een RM, Gedwongen opgenomen met een
inbewaringstelling, Gedwongen opgenomen met een
voorwaardelijke machtiging, Vrijwillig opgenomen en
Middelen en Maatregelen in noodsituaties /
Dwangbehandeling.
Medicatie
U ontvangt de medicatie van de verpleegkundige.
Afspraken met betrekking tot uw medicatie zijn
opgenomen in uw behandelplan. Voor vragen hierover
verwijzen wij u naar uw behandelaar.
Uw belangen goed behartigd
De Cliëntenraad en Familieraad behartigen de belangen
van cliënten, familie en naasten op verschillende
manieren. De Cliëntenraad en Familieraad adviseren de
Raad van Bestuur en worden betrokken bij de
ontwikkelingen van de organisatie. Zie de folders:
Cliëntenraad, Familieraad en Familiebeleid.
Dagindeling
Wij werken met een dagindeling. Deze is als volgt:
Na uw dagelijkse verzorging ontbijt in de gezamenlijke
huiskamer
Middagmaaltijd rond 12.00 uur
Avondmaaltijd 17.00 uur..
De nachtrust zal voor iedereen anders verlopen; wij gaan
uit van een nachtrust van 23.00 tot 7.30 uur. ’s Nachts zijn
twee verpleegkundigen aanwezig.
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Bezoektijden
De bezoektijden zijn als volgt:
Unit 1-2 op maandag en donderdag van 18.30 – 19.30
uur. Op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 –
16.30 uur.
Unit 3-4 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 18.30 – 19.30 uur en op woensdag, zaterdag en
zondag van 13.00 – 17.00 uur. In overleg met de
verpleegkundigen kunt u op andere momenten bezoek
op uw kamer of in de algemene ruimtes ontvangen.
Nazorg na het ontslag
Na een opname kan er ambulante behandeling starten.
Bij een ambulante behandeling komt u regelmatig naar
het kantoor in Bergen op Zoom of Roosendaal voor een
gesprek of therapie. Dit kunnen zowel individuele
gesprekken als groepsgesprekken zijn. Indien nodig vindt
er een huisbezoek plaats. In de deeltijdbehandeling komt
u een aantal dagen per week naar ons toe. De
deeltijdbehandeling bestaat uit groepsgesprekken,
beweging, creatieve activiteiten en cursussen.
Uw rechten als cliënt, privacy van gegevens en het
klachtenreglement
GGZ WNB is gebonden aan de geldende wet- en
regelgeving. Meer hierover leest u in de folder: Uw
rechten als cliënt bij GGZ WNB. Heeft u geen toegang tot
internet, dan kunt u eventuele vragen hierover stellen
aan uw behandelaar. Ook uw eventuele suggesties om
onze zorg te verbeteren horen wij graag van u. Heeft u
op- of aanmerkingen, bespreekt u dan deze eerst met uw
behandelaar. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw
klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Zie de folder
Klachtenbehandeling voor cliënten.

Uw verblijf
Alle kamers in Opnamekliniek Ouderenpsychiatrie zijn
eenpersoonskamers. In uw kamer staan uw bed en enig
meubilair. Er is een kast die op slot kan, maar wij
adviseren u waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis te
laten. U kunt op de unit gebruik maken van een douche
en toilet.
De schoonmaakdienst van de afdeling zorgt voor het
schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals
huiskamers, sanitair, keuken en gangen.
Bij Dementie en/of een andere cognitieve stoornissen
verzorgt uw familie uw was. Bij Angst-, Stemmings-,
Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose of Dubbel diagnose
kan de familie de was verzorgen maar er is ook
gelegenheid om zelf het wasgoed te wassen. Als u gebruik
maakt van de wasmachine kost dit € 2,- de droger € 1,-.
Persoonlijke post wordt op de afdeling afgeleverd. U kunt
de te verzenden post bij de begeleiders van de
Opnamekliniek afgeven. Er is ook een brievenbus bij het
hoofdgebouw van landgoed Vrederust.
Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om
voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar kunnen
zijn voor u of uw medebewoners.
Roken, alcohol, etenswaren en mobiele telefoon (gsm)
Roken is toegestaan in de speciale rookruimtes op de
afdeling. Bezoek kan buiten de afdeling roken. Het is niet
toegestaan om op de afdeling alcoholhoudende dranken
te nuttigen of in voorraad te hebben. Indien uw familie
graag etenswaren voor u meeneemt, dan mag uw familie
deze overhandigen aan de verpleging.

GGZ WNB
Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren
Tel.: (0164) 28 91 00
E-mail: info@ggzwnb.nl
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Zij zullen de etenswaren in de koelkast van de unit
bewaren. Uw mobiele telefoon kunt u overal gebruiken,
maar niet tijdens de therapie en de maaltijden op de
afdeling.
Leveringsvoorwaarden
Op onze zorg zijn de Algemene leveringsvoorwaarden
GGZ van toepassing. Deze kunt u vinden op
www.ggzwnb.nl/leveringsvoorwaarden.html. Een
papierenversie van de leveringsvoorwaarden kunt u
opvragen bij uw behandelaar of het secretariaat van de
afdeling.
Meer informatie
Voor meer informatie over de opnamekliniek
ouderenpsychiatrie kunt u bellen naar de zorgcoördinatie,
tel. (0164) 28 98 68
Adres:
Opnamekliniek ouderenpsychiatrie de Lake GGZ WNB,
Vijverdonk 21
4661 AK Halsteren
Elke teampost per unit heeft een eigen telefoonnummer:
Unit 1: (0164) 28 98 63
Unit 2: (0164) 28 98 56
Unit 3: (0164) 28 98 89 of (0164) 28 98 88
De cliënten van unit 3 kunnen op een cliëntentelefoon
gebeld worden via (0164) 28 98 79.

