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Welkom in het psychiatrisch ziekenhuis 
Multiversum!

Met deze brochure willen we graag de vragen 
beantwoorden die ongetwijfeld rijzen bij een 
ziekenhuisopname. 
 
Deze onthaalbrochure stelden we samen opdat 
je zo snel mogelijk je weg vindt in deze nieuwe 
omgeving. Ze omvat veel praktische info en 
brengt je op de hoogte van nuttige afspraken.

Tijdens je opname kan je een beroep doen op 
de verschillende teamleden van de afdeling. Ze 
schenken niet alleen aandacht aan je medisch-
psychiatrische behandeling, maar hebben ook 
oog voor de overige aspecten van je leven zoals 
de relatie tot  
je gezin, je vrienden, je werk, ...

Uiteraard zullen wij al het mogelijke doen om 
jouw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te 
maken. Onze medewerkers staan altijd klaar om 
je te helpen of bijkomende inlichtingen te geven.

Om het verblijf voor alle patiënten aangenaam 
te maken, verwijzen we ook naar het 
huishoudelijk reglement van het ziekenhuis en 
van de afdeling.

We hopen dat je opname in ons ziekenhuis zal 
leiden tot een spoedig herstel.

Namens alle medewerkers

De directie

Els Vanheusden
Algemeen directeur
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OPNAME

WAT MEE TE BRENGEN?

Administratief
• elektronische identiteitskaart (e-ID)
• gegevens hospitalisatieverzekering (indien 

je die hebt)
• gegevens contactpersonen (eventueel 

bewindvoerder en vertrouwenspersoon)
• gegevens van je verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid (indien je die hebt)

Medisch
• verwijsbrief (van huisarts of specialist)
• lijst van geneesmiddelen die je gebruikt 

(eventueel met attesten)

Persoonlijk
• dag- en nachtkledij
• sportkledij
• handdoeken, washandjes en 

toiletbenodigdheden
• zakgeld

Het ziekenhuis staat niet in voor de 
bewaarneming van je inboedel.  
Hiervoor verwijzen we je naar familie,  
vrienden of een opslagbedrijf.

DE OPNAMEVERKLARING

Bij aanvang van de opname zal de 
opnamedesk (inschrijvingen) jou een 
opnameverklaring voorleggen. Dit is een 
wettelijk verplicht document dat gegevens 
bevat in verband met de financiële aspecten 
van jouw verblijf. Dit document wordt samen 
met jou overlopen en toegelicht, waarna wij je 
vragen het ter bevestiging te ondertekenen. 
Je krijgt zelf een getekend exemplaar. 

Daarnaast ontvang je een voorlopige 
prijsberekening van de eerste maand opname.

TOESTEMMING DELEN INFORMATIE

Het is mogelijk dat de informatie over 
je gezondheidstoestand verspreid 
wordt bij verschillende zorgverleners of 
zorginstellingen. In dat geval is een veilige 
en vlotte uitwisseling van informatie tussen 
zorgverleners en –instellingen heel belangrijk. 
Deze uitwisseling kan enkel gebeuren  

wanneer jij als patiënt hiervoor je expliciete 
toestemming geeft. Voor zover dit nog 
niet is gebeurd, vragen we je dit bij de 
administratieve opname. Je kan op elk 
ogenblik bij eender welke zorgverlener of 
zorginstelling deze toestemming intrekken 
of beslissen om bepaalde informatie niet te 
delen.

KAMERKEUZE

Geef je kamerkeuze door aan de 
opnamedesk (inschrijvingen). Je hebt de 
keuze tussen een eenpersoonskamer of een 
gemeenschappelijke kamer. We trachten 
zoveel mogelijk aan jouw voorkeur te voldoen. 
Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van 
de kamers.

Indien je kiest voor een eenpersoonskamer 
wordt er een kamersupplement aangerekend. 
Je kan je keuze ten allen tijde wijzigen. Voor 
het tarief verwijzen we naar het overzicht van 
de diverse kosten.

Er worden geen ereloonsupplementen 
aangerekend.

Let op, het supplement voor de 
eenpersoonskamer wordt eveneens 
aangerekend wanneer je één of meerdere 
dagen met therapeutisch verlof of 
gewoon verlof gaat.  
Jouw opname loopt immers door. 
Aangezien jouw kamer uitsluitend voor 
jou ter beschikking wordt gesteld, kunnen 
jouw persoonlijke bezittingen op de 
kamer blijven.

BEZOEKUREN

Bezoekers zijn welkom. Gelieve rekening 
te houden met de afspraken die hierover 
bestaan op elke afdeling.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN EN GELD

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor 
verlies of diefstal van je persoonlijke 
bezittingen.  
Vermijd het meebrengen van waardevolle 
voorwerpen of grote geldsommen.
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ONTHAAL

Deze dienst staat onder meer in voor:
• het onthaal van patiënten en bezoekers
• de bediening van de telefooncentrale
• het maken van fotokopieën
• verkoop van postzegels
• de interne verdeling
• het versturen van de post

Tijdens weekdagen is het onthaal geopend van 6.30 u tot 21.15 u. 
Tijdens weekend- en feestdagen van 9 u tot 17 u

Buiten de openingsuren wordt de onthaal- en telefoniefunctie op beide campussen 
overgenomen door een afdeling.

COMMUNICATIE

TELEFONEREN, BRIEFWISSELING, KRANTEN & INTERNET

Indien nodig kan er, mits een akkoord van het afdelingspersoneel, via de centrale vanuit het 
ziekenhuis worden getelefoneerd. De aanrekening van de gesprekskosten gebeurt via de 
maandelijkse ziekenhuisfactuur. 

De post wordt dagelijks op de afdeling bezorgd.
Personen die je willen schrijven, adresseren hun brief als volgt:

P.C. Multiversum
t.a.v. (jouw naam) en (naam van de afdeling) 
Adres van de campus

Voor campus ALEXIANEN is het adres:  Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout. 
Voor campus AMEDEUS is het adres:  Deurnestraat 252, 2640 Mortsel.

Iedereen kan gebruik maken van het wifi-netwerk om te surfen op het internet.  
De specifieke toegangsmodaliteiten ontvang je bij opname. 

Kranten zijn op elke afdeling beschikbaar. 
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FACTURATIE

FACTUUR

Maandelijks ontvang je een factuur (een 
verpleegnota) voor alle kosten van je verblijf.  
In geval van bewindvoering of 
budgetbegeleiding door een externe instantie 
wordt de factuur rechtstreeks aan hen 
bezorgd ter betaling.

Het grootste gedeelte van deze kosten wordt 
betaald door je ziekenfonds.  
Daarnaast blijven er enkele onderdelen over 
die je zelf moet betalen.

PERSOONLIJK AANDEEL IN DE 
VERPLEEGDAGPRIJS

Dit is het wettelijk vastgelegde gedeelte van 
de verblijfskosten dat niet door je ziekenfonds 
betaald wordt (het remgeld). Dit bedrag is 
afhankelijk van je sociale situatie en het aantal 
dagen dat je opgenomen bent.

PERSOONLIJK AANDEEL IN DE MEDISCHE 
HONORARIA

Dit is het wettelijk vastgelegde gedeelte van 
het medisch honorarium van je behandelende 
arts dat niet door je ziekenfonds betaald 
wordt. Dit bedrag is afhankelijk van je 
sociale situatie en het aantal dagen dat je 
opgenomen bent.

WETTELIJKE FORFAITS VOOR MEDISCH-
TECHNISCHE PRESTATIES EN MEDICATIE

De kosten van de medisch-technische 
prestaties en van de medicatie worden 
door de overheid in een vast bedrag per 
verblijfsdag vastgelegd. Deze kost is dus niet 
afhankelijk van de effectief voorgeschreven 
medicatie of de medisch-technische 
prestaties die al dan niet uitgevoerd worden 
tijdens je verblijf.

DIVERSE KOSTEN

Mogelijke diverse kosten zijn o.a. 
telefoonkosten, de huur van een koelkast, 
de kostprijs van een uitstap, de vergoeding 
voor kabeldistributie, het supplement voor 
een eenpersoonskamer, … die je worden 
aangerekend voor zover je er gebruik van 
maakt.
Ook schade die je hebt aangericht, wordt 
verrekend via de verblijfsfactuur.

Voor elke dag die je in ons ziekenhuis verblijft, 
worden drie diverse kosten standaard 
aangerekend: een minimale bijdrage voor 
een uitgebreide ongevallenverzekering, een 
drankenforfait wanneer je in daghospitaal 
wordt opgenomen en een informatieforfait 
waardoor je op de afdeling gebruik kunt 
maken van wifi of het krantenaanbod. 
 
De volledige lijst met mogelijke supplementen 
en de geldende tarieven worden je altijd 
overhandigd bij je inschrijving aan de 
opnamedesk.
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Aan elke factuur is een overschrijvingsformulier bevestigd en we verwachten, indien je zelf 
instaat voor de betaling ervan, dat je deze binnen de 30 dagen betaalt. 
Indien dit een probleem vormt, neem je best zo snel mogelijk contact op met de maatschappelijk 
werker van je afdeling of met de financiële dienst  
03 460 11 60 - financiële.dienst@multiversum.broedersvanliefde.be.

Indien je enkel wat meer uitleg wenst over je factuur kan je terecht bij de klantendienst.  
Je kan hen bereiken op het nummer 03 460 12 07 
klantendienst@multiversum.broedersvanliefde.be.  
Indien gewenst kun je een afspraak maken.

BEHEER VAN JE GELD

Er wordt van uitgegaan dat je je geld tijdens je opname volledig zelfstandig beheert. Is enige 
hulp hierbij toch aangewezen, dan kan je dit bespreken met iemand van de begeleiding of de 
maatschappelijk werker van je afdeling. Een beperkt beheer van je geld onder de vorm van het 
uitbetalen van zakgeld, al dan niet via een centrale kasdienst op de campus, kan hierbij een 
optie zijn. Als je hiervoor kiest, dan wordt een beperkte maandelijkse vergoeding via factuur 
aangerekend.

Aangeraden wordt om enkel het hoogstnoodzakelijke cash geld mee te brengen en zeker geen 
grote geldsommen op je kamer achter te laten.

HOSPITALISATIEVERZEKERING

Een hospitalisatieverzekering kan mogelijk een financiële tussenkomst verlenen bij je opname in 
het ziekenhuis. Het is belangrijk de voorwaarden tot terugbetaling goed na te lezen in je polis. 
Bekijk dit samen met de maatschappelijk werker van je afdeling. 

AANVULLENDE VERZEKERING ZIEKENFONDS

Sommige ziekenfondsen betalen een tussenkomst bij voltijdse of deeltijdse hospitalisatie 
op voorwaarde dat je de aanvullende vrije verzekering betaalt. Bekijk dit samen met de 
maatschappelijk werker van je afdeling. 
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ETEN EN DRINKEN

MAALTIJDEN OP DE AFDELING

Bij voltijdse hospitalisatie wordt driemaal per dag een kwalitatieve maaltijd bezorgd. Dit gebeurt 
volledig volgens de afspraken en regels opgelegd door de wetgeving inzake hygiëne bij het 
bereiden van maaltijden. Keuzemaaltijden worden niet voorzien.

Op voorschrift van je behandelend arts kan een dieet opgesteld worden en kan je een 
diëtist consulteren. Vegetariërs en patiënten die wegens hun geloofsovertuiging specifieke 
voedingsvoorschriften volgen, kunnen een aangepast middagmaal aanvragen via hun afdeling.

Wij raden ten zeerste af bederfbare voeding zoals beleg of zelfs volledig bereide maaltijden mee 
te brengen naar het ziekenhuis. 

KOELKAST

Patiënten kunnen een koelkast huren op de kamer. De aanvraag gebeurt via de afdeling.

CAMPUS ALEXIANEN

In de cafetaria kunnen patiënten en bewoners 
terecht voor een dagschotel, een koude 
schotel, een boordjesmaaltijd, een vegetarisch 
maal, een spaghetti of lasagne. 
Buiten deze uren kan je altijd een 
versnapering halen in een drank- en een 
snoepautomaat in de hal van de cafetaria 
(blok 9).

CAMPUS AMEDEUS

In de cafetaria kunnen de patiënten en 
bewoners terecht voor een dagschotel, 
spaghetti of broodje wit/bruin met kaas/hesp.
Buiten deze uren kan je altijd een 
versnapering halen in een drank- en 
snoepautomaat in de gang van de VIVO 
(gebouw C). 

Meer uitleg hierover en openingsuren van de cafetaria kunnen verkregen worden op de 
afdeling waar je verblijft.
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ONTSPANNING

Voor ondersteuning op het vlak van vrije tijd kan je terecht bij:

CAMPUS ALEXIANEN

Op campus Alexianen kan je op vaste 
momenten langsgaan in het Revagebouw. 

Aan het infoloket kan je terecht voor 
informatie rond activiteiten en rond de 
aankoop van tickets aan een voordelig tarief. 
De vrijetijdsmedewerkers kunnen je vertellen 
welke tickets op dat ogenblik te verkrijgen 
zijn. 
 
Tijdens deze momenten kan je ook 
gezelschapsspelen ontlenen en in het 
computerlokaal kan je surfen op het internet. 

Vrijwilligers van het Rode kruis zijn 
verantwoordelijk voor de bibliotheek bij de 
cafetaria. Die is open op dinsdag van 18 u 
tot 19 u. Daarnaast gaan deze vrijwilligers 
ook langs op de afdelingen met een selectie 
boeken. 

CAMPUS AMEDEUS

Op campus Amedeus kan je op vaste 
momenten langsgaan in het vrijetijdshuis.
 
Je kan er terecht voor eenvoudige 
vrijetijdsvragen en voor de aankoop  
van tickets aan een voordelig tarief. 
De vrijetijdsmedewerkers kunnen je vertellen 
welke tickets op dat ogenblik te verkrijgen 
zijn.
 
Tijdens deze momenten kan je ook boeken, 
dvd’s of gezelschapsspelen ontlenen of  
kan je surfen op het internet.

KAPPER EN PEDICURE

Regelmatig komen kappers en pedicures langs in het ziekenhuis. Afspraken kan je aanvragen via 
de afdeling. De betaling gebeurt via de maandelijkse factuur.

WAS

We verwachten dat je zoveel mogelijk zelf instaat voor je persoonlijke was. Het ziekenhuis kan je 
mogelijks hierin bijstaan. 

Wij bieden jou de mogelijkheid om tegen betaling gebruik te maken van de wasmachines op de 
afdelingen op campus Alexianen en van de wasserette op campus Amedeus. Voor meer info kan 
je terecht bij de medewerkers op jouw afdeling.

Voor het ziekenhuislinnen werken wij samen met een externe firma, die voldoet aan strenge 
kwaliteitsnormen. Deze firma kan, indien gewenst en tegen betaling, eveneens instaan voor jouw 
persoonlijke was.
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RELIGIE EN TAAL

RELIGIEUZE, MORELE  
EN FILOSOFISCHE BIJSTAND

Multiversum is een christelijke zorgvoorziening 
en beschikt over een eigen dienst Zinzorg 
en Pastoraal. De medewerkers van de dienst 
bieden ondersteuning in jouw zoektocht naar 
zin. 

Je kan bij de medewerkers van de dienst 
Zinzorg en Pastoraal in vertrouwen je 
verhaal kwijt. Alles kan aan bod komen in die 
gesprekken, maar weet dat jouw persoonlijke 
levensovertuiging en groei steeds centraal 
staan!

Als christen gelovige willen ze jou - indien 
gewenst - ook ondersteunen in je geloof,
of je in contact brengen met de 
vertegenwoordiger van jouw godsdienst of 
met een lekenraadgever vanuit het humanisme.

Je kunt de medewerker Zinzorg en Pastoraal 
contacteren via de begeleiding of haar/hem 
rechtstreeks aanspreken.

De medewerker Zinzorg en Pastoraal komt 
regelmatig langs op elke afdeling. Vaak 
zijn dit momenten van spontane informele 
gesprekken. Daarnaast organiseren ze 
gespreksgroepen rond existentiële, filosofische 
en spirituele thema’s. 

Op zon- en hoogdagen is er zowel op campus 
Alexianen als op campus Amedeus
een liturgische viering. 

INTERCULTURELE BEMIDDELING  
EN TOLKEN

Multiversum heeft een samenwerkings-
overeenkomst met de dienst Taalbijstand  
en interculturele bemiddeling van Ziekenhuis 
Netwerk Antwerpen (ZNA) waarbij er een 
beroep kan worden gedaan op professionele 
medewerkers die gebonden zijn aan het 
beroepsgeheim. 
Via de maatschappelijk werker van je afdeling 
kan je een tolkgesprek of een interculturele 
bemiddeling aanvragen voor de talen Turks, 
Berbers, Arabisch, Servo-Kroatisch, Russisch 
en Pools. Deze tussenkomst is bedoeld 
voor therapeutische activiteiten zoals een 
gesprek met de behandelende geneesheer, 
de psycholoog, maatschappelijk werker, ... en 
niet voor activiteiten zoals het vertalen van 
documenten. 

Afhankelijk van de beschikbaarheid komt 
de intercultureel bemiddelaar zo snel 
mogelijk ter plaatse. Voor de talen die ZNA 
niet aanbiedt, kan via de maatschappelijk 
werker van je afdeling een tolkgesprek (géén 
interculturele bemiddeling) aangevraagd 
worden bij het Agentschap Integratie en 
Inburgering voor de talen Bulgaars, Chinees, 
Dari, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, 
Farsi, Hebreeuws, Hindi en Hongaars. Al de 
medewerkers van het agentschap hebben 
eveneens de deontologische code “Sociaal 
tolken” ondertekend en zijn dus aan het 
beroepsgeheim gebonden.
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PATIENTENRECHTEN

Sinds 22 augustus 2002 bestaat de wet op de patiëntenrechten. Deze wet legt de rechten van 
de patiënt vast op een eenvoudige en overzichtelijke manier, preciseert de kenmerken van 
de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg 
verbeteren. We geven je een overzicht van welke rechten je geniet én belangrijke informatie wat 
betreft de afhandeling ervan binnen onze zorggroep.

1. De zorgverlener biedt je kwalitatieve zorg 
Als patiënt krijg je de best mogelijke zorgen. De medische kennis en beschikbare technologie 
worden ingezet om je te behandelen volgens jouw behoeften, op een respectvolle manier. 
De zorgverlener houdt rekening met je recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele 
geaardheid en geloofsovertuiging spelen hierbij geen enkele rol. 

2. Recht op vrije keuze van je beroepsbeoefenaar 
Je bent vrij in de keuze van je zorgverlener en je mag deze keuze op elk moment in de 
behandeling herzien. Dit recht is in het geval van een psychische kwetsbaarheid echter 
beperkt en in bepaalde gevallen kan worden overgegaan tot een gedwongen opname. 
 
Een tweede opinie 
Mogelijk heb je op een bepaald moment nood aan een tweede advies omtrent je gezondheid. 
Als patiënt kan je dan een tweede arts raadplegen om zijn/haar mening te vragen over 
een bepaalde behandeling of diagnose. Deze tweede opinie is een aanvulling op de eerste 
diagnose en kan zowel jou als de arts helpen om een goede beslissing te nemen over je 
behandeling. Om dit tweede advies te verkrijgen, kan je contact opnemen met een arts naar 
keuze. Dit kan een externe arts zijn of een arts verbonden aan onze zorggroep. In het laatste 
geval maak je dit verlangen kenbaar aan je behandelend arts of aan de medisch directeur 
via de coördinator van je afdeling of via een gericht schrijven. Deze tweede arts behoudt 
zich het recht hier niet op in te gaan en heeft een louter adviserende bevoegdheid, zowel 
tegenover jou als tegenover de behandelende arts. 

3. De zorgverlener geeft je duidelijke informatie 
Een zorgverlener moet je alle info meedelen, zodat je je gezondheidstoestand kan begrijpen. 
Hij geeft je daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. Je krijgt advies over wat je best doet 
en laat. Dit gebeurt in duidelijke taal, zodat je alles begrijpt. Je kan een familielid of vriend 
vragen jou bij te staan als vertrouwenspersoon. 

4. Je geeft toestemming voor een behandeling en kan een behandeling weigeren 
Je hebt als patiënt het recht op vrije en geïnformeerde toestemming in de behandeling. 
Geen enkele tussenkomst kan zonder jouw toestemming worden opgestart of verdergezet. 
Evenzeer kan je op elk moment toestemming weigeren of weer intrekken. Indien je niet 
toestemt in de voorgestelde behandeling, zal de betrokken arts jouw beslissing respecteren 
en, indien mogelijk, alternatieven voorstellen. In de uitzonderlijke situatie dat je de 
voorgestelde tussenkomst weigert én het niet instellen van deze behandeling volgens 
de betrokken arts gevaarlijke gevolgen met zich mee kan brengen, zal de betrokken arts 
verdere stappen ondernemen. Anderzijds kan elke zorgverlener een patiënt om persoonlijke 
of beroepsredenen weigeren (verdere) dienstverstrekking te verlenen, uitgezonderd in 
geval van nood. Wanneer de zorgverlener de behandeling onderbreekt, moet deze wel de 
continuïteit van zorg waarborgen 
 
Ontslag tegen medisch advies 
Als vrije patiënt kan je op elk moment de keuze maken het psychiatrisch ziekenhuis te 
verlaten. In dat geval wordt er door de betrokken arts informatie verzameld en een advies 
meegedeeld. Gaat het advies in tegen jouw wens tot ontslag, dan gaat de arts samen met jou 
en het zorgteam op zoek naar de beste manier om de zorgcontinuïteit te waarborgen. Indien 
de arts oordeelt dat het aanvragen van een gedwongen maatregel noodzakelijk is, neemt die 
hierin zijn verantwoordelijkheid. 
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5. Je hebt toegang tot het patiëntendossier 
Inzage of afschrift patiëntendossier 
Je hebt als patiënt altijd recht op informatie over je gezondheidstoestand en de 
vermoedelijke evolutie ervan. Als patiënt kan je vragen (mondeling of schriftelijk) jouw 
patiëntendossier in te kijken. De behandelend arts moet dan binnen de vijftien dagen het 
dossier aan jou voorleggen. Je kan ook een vertrouwenspersoon aanduiden (bv. jouw 
huisarts) die het dossier samen met jou kan inkijken. De behandelend arts kan een inzage 
weigeren indien deze oordeelt dat dit jouw gezondheid ernstig zou kunnen schaden. In 
dit geval kan alleen een door jou aangewezen beroepsbeoefenaar - idealiter eveneens je 
vertrouwenspersoon - jouw dossier inzien. Onder dezelfde voorwaarden als voor de inzage, 
kan je vragen een afschrift te verkrijgen van (een deel van) je elektronisch patiëntendossier. 
Het eerste afschrift is gratis. Voor bijkomende afschriften worden de toegestane wettelijke 
tarieven aangerekend. 

6. Privacy en beroepsgeheim, het beschermen van je persoonlijke levenssfeer 
Onze medewerkers doen er alles aan om je privacy te respecteren. Met het oog op de 
bescherming van je privacy kan je vragen geen gesprekken door te schakelen of geen 
bezoekers toe te laten. Al onze medewerkers zijn vanzelfsprekend gebonden aan het 
beroepsgeheim. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website:  
www.multiversum.care.
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VEILIGHEID 
Naast een professionele behandeling, is het voor ons ook belangrijk om je veilige zorg te 
kunnen bieden. Hiervoor is er een patiëntveiligheidssysteem opgezet binnen de volledige 
organisatie. Een belangrijk onderdeel hierin is het melden en analyseren van (bijna) 
incidenten. Zo proberen we als organisatie te leren uit de kleine en grote incidenten die 
plaatsvinden. Het kan hierbij gaan over fout gelopen onderzoeken, agressie-incidenten, 
medicatiefouten, valincidenten, diefstal, technische mankementen, ongevallen, … Omdat 
dergelijke informatie belangrijke leerkansen zijn voor onze organisatie, vragen wij ook aan jou 
en je bezoekers om eventuele (bijna-)incidenten te melden via de medewerkers.

OMBUDSDIENST

Zijn er vragen of voel je je ontevreden over bepaalde aspecten van je verblijf, dan kan een goed 
gesprek meestal veel oplossen. Daarvoor kan je in de eerste plaats terecht bij een teamlid van 
je afdeling. We verzekeren je dat we alle klachten met de nodige ernst behandelen. Blijf je met 
vragen zitten, dan kan je contact opnemen met een lid van het directie-/managementteam.

Als je meent dat een beroepsbeoefenaar één van de patiëntenrechten niet gerespecteerd heeft 
en je daarover je ontevredenheid of frustratie wenst te uiten, kan je je tot de ombudsdienst 
wenden. Deze externe ombudspersoon, verbonden aan de Onafhankelijke Ombudsdienst 
Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG), is op maandag van 9 u tot 12 u op campus Amedeus 
en op donderdag, eveneens van 9 u tot 12 u, op campus Alexianen. Daarnaast is ze telefonisch 
bereikbaar op het nummer 0468 11 71 91 of via mail lou.hamdaoui@oogg.be. De bewoners van  
de PVT’s en de cliënten van Beschut Wonen kunnen de ombudspersoon telefoneren of mailen en 
een afspraak maken. 

Voor een volledig overzicht van je rechten als patiënt verwijzen we graag naar de brochure ‘Uw 
rechten als patiënt’ van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Is dit je eerste opname? 
Dan krijg je een overzicht mee aan de opnamedesk. De brochure is eveneens op elke afdeling te 
verkrijgen en vrij terug te vinden op de website van de Federale overheid.

FAMILIEVERTROUWENSPERSOON

Als je als familie of naaste vragen hebt, kan je die altijd voorleggen aan een medewerker van de 
afdeling/wooneenheid/team waar je familielid verblijft. Er kan eventueel een gesprek geregeld 
worden met een familievertrouwenspersoon. Die werkt bij het Familieplatform Geestelijke 
Gezondheid en is er speciaal voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten. Die werkt als 
belangenbehartiger en bemiddelaar tussen familie en hulpverleners.

Specifieke taken van de familievertrouwenspersoon (FVP) zijn:
• Bieden van (emotionele) ondersteuning waar die onvoldoende door de betrokken afdeling kan 

worden verzekerd of als cliënten contact met familie weigeren. Een luisterend oor bieden;
• Deskundig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening;
• Opvangen van klachten;
• Geven van informatie en advies;
• Signaleren van noden en knelpunten voor familie aan het beleid. Sensibilisering;
• Functioneren als belangenbehartiger en bemiddelaar rond knelpunten.

Begeleiding door de familievertrouwenspersoon is gratis. 
De familievertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.

Een afspraak maken kan telefonisch of per mail  
(0471 90 79 50 - familievertrouwenspersoon@familieplatform.be).  
De afspraak kan plaats vinden op campus Amedeus of campus Alexianen, maar ook in het 
kantoor van het Familieplatform zelf in Berchem.

Meer informatie vind je op familieplatform.be/familievertrouwenspersoon.
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VERZEKERINGEN

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Deze verzekering vergoedt zowel lichamelijke 
als stoffelijke schade aan derden, wanneer 
deze het gevolg zijn van fouten gemaakt door 
het ziekenhuis, zijn personeel of de onder 
toezicht staande patiënten.

Hierbij kunnen de patiënten zélf of eveneens 
het personeel als ‘derden’ worden beschouwd. 
Ook de persoonlijke aansprakelijkheid van 
de patiënt is verzekerd, zij het alleen voor 
fouten die gebeuren tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis of buiten het ziekenhuis onder 
begeleiding van het personeel, en na eerst de 
familiale verzekering van de patiënt te hebben 
aangesproken.

Aangifte gebeurt via de verantwoordelijke van 
de dienst of afdeling.

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Als patiënt ben je verzekerd voor 
lichamelijke ongevallen die zich voordoen 
tijdens de activiteiten georganiseerd in het 
kader van de therapie, voor de medische 
behandelingskosten, blijvende invaliditeit 
of overlijden. De verzekering komt 
tussen na tussenkomst van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, en op voorlegging van 
de nodige bewijsstukken.

Het secretariaat helpt je bij het opstarten van 
het dossier, dat je daarna verder zelfstandig en 
rechtstreeks met de verzekeraar afhandelt, ook 
na het ontslag uit het ziekenhuis. 
Let wel: de waarborgen zijn beperkt.

ONTSLAG

Jouw verblijf in het ziekenhuis is tijdelijk. In samenspraak met jou, je familie, het behandelend 
team en de verwijzer wordt je ontslag tijdig voorbereid.

Ook na verblijf in het ziekenhuis is verdere ondersteuning en begeleiding vaak een noodzaak. 
Om die reden wordt vaak gekozen voor de opzet van ‘nazorg’.

Wat deze nazorg voor jou inhoudt, wordt in samenspraak met jou, het behandelend team, 
externe professionele hulpverleners (indien van toepassing) en waar je wenst betrokken familie 
en naasten opgesteld. Er zijn verschillende mogelijkheden: opvolging door een ambulante 
psychiater of psycholoog, al dan niet in onze polikliniek, aansluiten bij ontmoetings- en 
activeringsplekken in jouw buurt, verdere opvolging door de huisarts, …

Vergeet niet aan het einde van een verblijf jouw persoonlijke goederen te verwijderen uit de 
kamer en uit de gemeenschappelijke ruimten. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen is 
het ziekenhuis niet verplicht achtergelaten goederen langer dan twee maanden te bewaren, de 
maximumperiode waarin ze opvraagbaar zijn.
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