
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ziekenhuisreglement 
 
 
  



 
 

 

Elke patiënt stapt bij opname in een behandelprogramma dat best aansluit bij de 
aanwezige problematiek. Concreet betekent dit dat de patiënten gedurende de duur 
van de opname op een afdeling samenleven met andere mensen. 

Om de behandeling en het samenleven in het ziekenhuis en op de afdeling in de best 
mogelijke omstandigheden te laten verlopen zijn er ziekenhuisregels. Deze regels 
gelden voor alle patiënten.  
 
Dit ziekenhuisreglement kan nog aangevuld worden met specifieke leefregels voor de 
afdeling.  
 
 

1. We verwachten van iedere patiënt dat hij deelneemt aan het behandelprogramma 
dat met hem afgesproken is.  
Wanneer binnen een vrijwillige opname na verloop van tijd vastgesteld wordt dat de 
bereidheid om mee te werken aan de afgesproken behandeling niet aanwezig is, zal 
de behandeling in vraag gesteld worden en kan dit leiden tot ontslag. 
 

2. We vragen om niet op andere kamers of afdelingen te komen. 
Medepatiënten van de afdeling kan men ontmoeten in de gemeenschappelijke 
ruimten.  
Op de afdeling voor volwassenen kunnen patiënten van de open afdelingen elkaar 
ontmoeten op het domein of in de cafetaria. 
 

3. Er wordt verwacht dat men gepaste kledij draagt in het ziekenhuis. 
Tijdens een opname verwachten we dat iedereen zich aanpast aan het 
ziekenhuismilieu en geen uitdagende kledij draagt. Medewerkers kunnen patiënten 
aanspreken indien kledij ongepast is. 
 

4. Grensoverschrijdend gedrag. 
Geweld  
Het kan gebeuren dat iemand zich erg gespannen voelt en het moeilijk heeft om zich 
te beheersen doch gebruik van geweld of dreigen met geweld wordt niet 
getolereerd. 
Er zijn therapeutische middelen om te helpen spanningen te verminderen. Op de 
afdelingen voor volwassenen kan het gebruik van fysiek geweld ten aanzien van 
personeel of medepatiënten aanleiding geven tot ontslag en zelfs tot gerechtelijke 
vervolging. 
Opzettelijk toegebrachte schade aan materialen of gebouwen dient vergoed te 
worden. Binnen De Korbeel en De Patio betekent fysiek geweld niet onmiddellijk 
ontslag maar er worden wel specifieke maatregelen afgesproken. Eventuele 
vergoeding van schade wordt besproken met de afdelingsarts. 

 



 
 

 

Diefstal  
In geval van diefstal of ernstig vermoeden ervan kan de politie verwittigd worden. 
Ook kan dit aanleiding zijn tot ontslag. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor 
het verdwijnen van bezittingen van de patiënt. Daarom raden wij u aan slechts een 
kleine hoeveelheid geld mee te brengen en waardevolle of kostbare bezittingen thuis 
te laten. 
 
Relatievorming 
Intieme relaties en handelingen zijn in het ziekenhuis niet toegelaten. Ook publieke 
uitingen van flirten storen. Dit houdt men binnen zijn persoonlijke levenssfeer en 
buiten het ziekenhuis. 
Het kan gebeuren dat medepatiënten zich tot elkaar aangetrokken voelen. Mensen 
kunnen gedurende een ziekenhuisverblijf een echte steun voor elkaar betekenen. 
Een ziekenhuisopname is echter niet het juiste moment om een relatie aan te gaan. 
Het heeft dikwijls een storende werking op de behandeling. Mensen van het 
behandelteam kunnen patiënten hieromtrent aanspreken en het verder verloop van 
de behandeling bekijken. 
 
Privacy 
Patiënten, medewerkers en bezoekers verwachten dat hun privacy gerespecteerd 
wordt. Het zonder toestemming nemen van opnames (zowel foto’s, video’s als 
geluidsmateriaal) van andere personen dan wel de verspreiding ervan is strikt 
verboden. Sancties zijn strafrechtelijk van aard. Bij overtreding kan er tevens een 
klacht ingediend worden bij de Privacy-commissie. Daarnaast kunnen gedupeerden 
steeds een schadevergoeding vorderen en/of vorderen dat het materiaal verwijderd 
en/of in beslag genomen wordt.  
 
Ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals (bv brandstichting, 
aanranding,…,) worden niet getolereerd. Indien dit zich voordoet of daar ernstig 
vermoeden toe is, kan de politie verwittigd worden. Ook kan dit aanleiding zijn tot 
het nemen van specifieke maatregelen binnen de behandeling en indien nodig 
gerechtelijke vervolging. 
 
 

5. Het gebruik, bezit en verhandelen van alcohol, medicatie en drugs in of op het 
domein van het ziekenhuis is verboden.  
Bij ernstig vermoeden van gebruik van alcohol, drugs of andere middelen hebben 
verpleegkundigen het recht om controles uit te oefenen. Hieronder verstaan we 
controle van kledij, kamer, bagage, ademtest, urineonderzoek of bloedafname. Het 
gebruik of bezit van deze middelen kan storend gedrag tot gevolg hebben of een 
negatief effect hebben op het therapeutisch proces. Dit kan ook aanleiding zijn tot 
het nemen van specifieke maatregelen. Samen met de politie van Kortrijk hebben we 
een uitgewerkt protocol waarbij wij, in beslaggenomen cannabis, illegale middelen 
en wapens, aan politie kunnen overhandigen. Bij ontslag uit het ziekenhuis worden 
dergelijke zaken dus niet teruggegeven. 



 
 

 

6. Kansspelen  
Kansspelen zijn in België bij wet verboden (Kansspelwet 7 mei 1999).  
Ook in het ziekenhuis zijn spelen waarin voor geld of een andere inzet wordt 
gespeeld verboden. Bv. poker met inzet, bingo met inzet, enz. 
 

7. Enkel de medicatie die door de behandelend arts voorgeschreven is, is toegelaten.  
Bij aankomst in het ziekenhuis worden alle persoonlijke medicijnen en 
medicatievoorschriften afgegeven. Enkel in afspraak met de arts kan eigen medicatie 
op de kamer bewaard worden. Ook het gebruik van homeopathische middelen dient 
met de behandelend arts besproken te worden.  
 

8. Roken is enkel toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.  
Voor minderjarigen in de Korbeel en de Patio geldt een algemeen rookverbod (KB. 
Van 01.11.2019). 
Voor volwassenen en medewerkers is roken enkel toegestaan op de daarvoor 
bestemde plaatsen. (K.B. van 31.03.1987). Op de volwassen afdelingen is er een 
specifieke rookruimte voorzien. Let er op om steeds de deur goed dicht te  houden 
om rookhinder op de afdeling te vermijden. De wetgeving voor een rookvrije 
omgeving is ook van toepassing op de E-sigaret. Dit betekent dat de E-sigaret niet 
mag gebruikt worden op plaatsen waar er een rookverbod geldt. 
Voor bezoekers is er binnen het ziekenhuis geen rookgelegenheid voorzien.. 
 

9. Tijdens een opname is het om medische redenen meestal verboden met de wagen 
te rijden.  
Enkel de behandelend arts kan toestemming geven om met de wagen te rijden.  
Medepatiënten meenemen in de wagen is nooit toegestaan.  
Bij zijn beslissing is een arts gebonden aan het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 
betreffende het rijbewijs. Bijlage 6 van dit besluit bepaalt welke medische criteria in 
acht moeten genomen worden om iemand rijgeschikt te verklaren. 
 

10. Afspraken huisdieren.  
Omwille van hygiënische- en veiligheidsredenen beslist het comité ziekenhuishygiëne 
van PZ H. Familie om geen dieren toe te laten op de behandelafdelingen. 
Enkel geattesteerde assistentiehonden worden op de behandelafdelingen 
toegelaten.  
 

11. Risicovolle voorwerpen. 
Het kan risicovol zijn om bepaalde voorwerpen op de kamer te hebben. 
Medewerkers zullen hierover met u overleggen. Het meebrengen en gebruiken van 
elektrische apparaten kan enkel indien hiervoor toestemming is verleend door de 
hoofdverpleegkundige.  
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan of ten gevolge van het 
gebruik van deze toestellen. 
 


