1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement is van toepassing op iedereen die het revalidatieziekenhuis RevArte
betreedt; zowel op revalidanten als op niet-revalidanten. We werken vanuit een christelijke
overtuiging, waarbij iedereen welkom is, ongeacht taal, geslacht, ras, politieke of religieuze
overtuiging. Wij verwachten van de revalidant en zijn familie een actieve inbreng in het
revalidatieproces.

Huishoudelijk reglement
Therapie
De therapie krijgt steeds voorrang op elke andere activiteit.
Bezoek
Het bijwonen van de therapieën kan enkel op afspraak met de verpleegkundige en/of therapeut. Op
therapiedagen kunnen familieleden en/of belangrijke naasten de therapieën bijwonen en zal de nodige
informatie worden gegeven. Deze therapiedagen worden binnen de dienst dagrevalidatie
georganiseerd indien het behandelend team dit noodzakelijk acht. Dit wordt dan vooraf met u
besproken.
Rust & stilte
We vragen begrip voor de rust van de andere patiënten. Muziek beluisteren, tv kijken, spelletjes
spelen, enz. kan gerust met aangepast volume, steeds rekening houdend met de medepatiënten.
Ziekenhuismedewerkers
De werking van elke afdeling wordt gedragen door een multidisciplinair team. Zonder hen is er geen
revalidatieprogramma mogelijk. Heb daarom respect voor wat de zorgverleners doen.
Orde en netheid
Van iedere patiënt en bezoeker verwachten we dat hij/zij meewerkt om elke afdeling ordelijk en net
te houden. De gemeenschappelijke ruimten worden na elk bezoek in dezelfde ordelijke staat
achtergelaten. Onze instelling staat uiteraard in voor de reiniging ervan.
GSM
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Het gebruik van een gsm is toegelaten in het revalidatieziekenhuis, maar mag de dagdagelijkse werking
echter niet verstoren. Een gsm wordt niet gebruikt tijdens de therapieën.
Huisdieren
Huisdieren zijn in RevArte niet toegelaten. Er gelden uitzonderingen i.v.m. hulp- & geleidehonden.
Internet
U mag uw eigen computer meebrengen en gebruik maken van het draadloos internet van het
ziekenhuis. Er is een gratis basisabonnement voor beperkt gebruik van de computer. Voor intensief
gebruik kan u, mits betaling van 1 euro/dag, gebruik maken van de snelle internettoegang. Het onthaal
bezorgt u een toegangscode.
Rookverbod en brandgevaar
Volgens de wetgeving van 22.12.2009 is het verboden te roken in openbare gebouwen. Het
revalidatieziekenhuis is een openbaar gebouw en daarom geldt er hier een algemeen rookverbod. Dit
geldt ook voor het roken van een elektronische sigaret. Er kan enkel gerookt worden in de rookzones
(buiten onder de luifel aan de inkom of buiten aan het tuinterras).
In het kader van brandgevaar is het verboden kaarsen e.d. aan te steken. In geval van brand is het van
groot belang dat u rustig blijft en zo snel mogelijk een medewerker verwittigt. Op elke afdeling zijn er
vlamwerende branddeuren. Onze medewerkers in het ziekenhuis zijn opgeleid in brandpreventie en –
bestrijding. Gebruik nooit de lift in geval van brand.
Drank
In de cafetaria van het revalidatieziekenhuis kan men alcoholische dranken aanschaffen. Alcohol mag
enkel genuttigd worden na afloop van de therapieën en mits akkoord van de arts. Bij overdreven
inname van alcohol en/of het (hierdoor) vertonen van storend of onverantwoord gedrag zullen
maatregelen worden genomen.
Er mag geen sterke drank genuttigd worden onder de 18 jaar.
Drugs
Bezit of gebruik van verboden middelen wordt in het ziekenhuis niet getolereerd. Indien dit toch wordt
vastgesteld zullen maatregelen worden getroffen. Bij het actief verspreiden van deze middelen zal het
verblijf in het ziekenhuis worden stopgezet en zal de politie worden verwittigd.
Waardevolle voorwerpen
Waardevolle voorwerpen laat u best thuis. Gedurende de duur van de therapie kan u uw persoonlijk
materiaal opbergen in de beschikbare lockers aan de dagrevalidatie. Het ziekenhuis kan niet
verantwoordelijk worden gesteld bij verlies of diefstal. Indien u merkt dat er toch persoonlijke
voorwerpen zoek zijn geraakt, dan kan u dit melden aan de verpleegkundige en eventueel aangifte
doen bij de politie.
Bruikleenmateriaal
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•

het voorwerp wordt als een goede huisvader gebruikt en bewaard;

•

het voorwerp wordt bij beëindiging van de revalidatie in goede staat aan het ziekenhuis
teruggegeven;

•

het voorwerp wordt voor geen andere doeleinden gebruikt dan waarvoor het bestemd is;

•

bij diefstal, brand of beschadiging is de bruiklener te allen tijde verantwoordelijk en zal zodanig ook
de kosten ter vervanging of reparatie van het apparaat betalen;

•

werkzaamheden in verband met herstel of vervanging van het voorwerp worden uitsluitend door,
dan wel onder verantwoording van een daartoe door het ziekenhuis aangewezen persoon of bedrijf
verricht;

•

het voorwerp wordt niet aan derden in bruikleen gegeven noch aan derden verhuurd.

•

het voorwerp wordt bij ontslag terugbezorgd aan het ziekenhuis. Indien niet bij ontslag terugbezorgd,
wordt de nieuwprijs verrekend in de eindafrekening.

De bruiklener heeft het voorwerp in bruikleen voor de duur van de revalidatie in RevArte.

Storend en/of onverantwoord gedrag
Indien er sprake is van storend en/of onverantwoord gedrag kunnen er maatregelen genomen worden.
We verstaan hieronder:
• daden strijdig met de openbare orde, veiligheid en de goede zeden;
• strafbare feiten zoals verduistering of diefstal;
• illegale praktijken zoals het verhandelen of aanzetten tot het gebruik van de door de Belgische
wetgeving verboden middelen;
• het moedwillig schade berokkenen aan personen en / of voorwerpen binnen het ziekenhuis en
haar omgeving;
• agressief gedrag of het uitlokken van ruzies;
• in dronken toestand vervelend of agressief gedrag ten nadele van personen in het ziekenhuis;
• racistische uitspraken;
• overtredingen van het huishoudelijk reglement;
• gedrag dat overlast geeft aan medewerkers en medepatiënten.
Mogelijke maatregelen
Volgende maatregelen kunnen worden genomen door de directie en/of verantwoordelijken binnen
RevArte indien dit huishoudelijk reglement niet wordt nageleefd door zowel patiënten als hun naasten:
• een mondelinge verwittiging;
• een schriftelijke verwittiging;
• een stopzetting van de overeenkomst (dit zal door de arts, na overleg met directie, bepaald
worden);
• het betalen van een schadevergoeding bij vernielingen of vandalisme van materiaal in het
ziekenhuis (“potje breken is potje betalen”);
• aangifte bij de politie of bij de gemeente;
• een combinatie van voorgaande maatregelen.
Slot
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Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld met als doel dat iedereen zich thuis voelt in RevArte,
d.w.z. een plaats waar iedereen zich goed voelt en waar er respect is voor de aanwezige personen en
het materiaal. De directieleden en/of verantwoordelijken binnen het ziekenhuis beschikken over het
recht dit huishoudelijk reglement steeds te wijzigen of uitzonderingen op de regel te maken.
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