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Medisch Psychiatrische Unit, wegwijzer 
 
 
Welkom 
U wordt opgenomen op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Zuyderland GGz. 
  
Middels deze brochure willen wij u wegwijs maken binnen deze unit en u informeren 
over de meest gangbare zaken. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u 
deze stellen aan de aanwezige verpleegkundigen. Deze brochure is een bijlage bij de 
brochure ‘Kliniek Zuyderland GGz’. 
  
Algemene informatie 
 
De afdeling 
De MPU biedt specialistische behandeling en zorg aan patiënten met psychiatrische 
én somatische problematiek waarvoor opname vereist is.  
De afdeling heeft plaats voor maximaal 12 patiënten. U wordt verpleegd op een 1 
persoons kamer waar u beschikt over een eigen badkamer en toilet. 
 
Wij vinden het belangrijk om u mee te laten denken en beslissen over uw zorg en 
behandeling. Zo kunnen we wederzijdse verwachtingen zo goed mogelijk op elkaar 
afstemmen en bent u mede verantwoordelijk voor het resultaat van uw behandeling. 
Wij gaan uit van een goede samenwerking. 
 
De opname 
Op de dag van opname heeft u een opnamegesprek met de zaalarts en een 
verpleegkundige. In dit gesprek proberen we een zo volledig mogelijk beeld te 
vormen van de aard, de ernst en de eventuele achtergronden van uw klachten. 
Aansluitend vindt er lichamelijk onderzoek plaats, mogelijk aangevuld met overige 
diagnostische onderzoeken. Denk hierbij aan een hartfilm (ECG), bloed-, urine- en/of 
röntgenonderzoek. 
 
Verpleegkundige zorg 
Tijdens uw verblijf zullen twee verpleegkundigen u begeleiden in het proces van 
opname naar ontslag. De verpleegkundige ondersteunt en observeert.  
Er is ondersteuning in het omgaan met de gevolgen van het ziek zijn en de 
behandeling die daaruit voortvloeit. De steun kan bestaan uit daadwerkelijk helpen, 
bijvoorbeeld bij de verzorging als dat nodig is, maar ook uit het geven van 
gezondheidsadviezen, het bieden van een luisterend oor of het helpen ordenen van 
uw gedachten; het terug geven van uw eigen regie en verantwoordelijkheid.  
De verpleegkundige observeert of er verbetering of juist achteruitgang van de 
symptomen van uw ziekte zijn en of er bijwerkingen van de behandeling zijn. 
Daarnaast dragen de observaties bij om een helder beeld te krijgen van uw 
functioneren, uw gevoelens, denkwereld en hoe u omgaat met anderen. 
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Overdracht  
Zorg is een proces dat 24 uur per dag doorgaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
informatie over de toestand van onze patiënten wordt overgedragen aan 
verpleegkundigen die de dienst overnemen.  
 
De dienstoverdracht vindt  plaats van:  
• 07.00 tot  07.15 uur 
• 15.00 tot  15.30 uur  
• 22.45 tot  23.00 uur 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om tijdens de dienstoverdracht niet te storen. 
 

 
Behandeling 
 
Artsen 
De psychiater is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De dagelijkse 
verantwoordelijke is een arts-assistent (zaalarts) welke kan worden bijgestaan door 
een verpleegkundig specialist en co-assistenten.  
Voor verdere somatische diagnostiek kunnen overige specialisten bij uw behandeling 
betrokken worden, denk hierbij aan bijv. aan een internist, neuroloog of revalidatie 
arts. 
Uw behandelaar zal met u een behandelovereenkomst opstellen en u ter 
ondertekening aanbieden. Hierin staan de (voorlopige) diagnose, behandeldoelen en 
behandelafspraken vermeld. 
Uw behandeling wordt wekelijks in ons multidisciplinair overleg (MDO) geëvalueerd. 
Hierbij zijn verschillende hulpverleners vertegenwoordigd.  
Tijdens de wekelijkse grote visite op dinsdag bespreken de psychiater en de zaalarts 
met u de eventuele voorstellen tot veranderingen. U kunt natuurlijk ook op andere 
momenten met de zaalarts over uw behandeling spreken. 
 
Sociaal onderzoek 
In ons team werken een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en een 
maatschappelijk werker. Tijdens opname kan het nodig zijn deze hulpverleners bij de 
behandeling te betrekken. In een gesprek wordt dan informatie gevraagd over uw 
leven buiten het ziekenhuis. Hierbij valt te denken aan werk, huisvesting, hobby, 
relatie, kinderen enz. 
Er zal ook toestemming gevraagd worden om contact op te nemen met uw eventuele 
partner en/of andere naasten. Als er tijdens het sociale onderzoek problemen naar 
voren komen die de aandacht vragen, kan hier met de betreffende hulpverlener aan 
gewerkt worden. 
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Psychologisch onderzoek 
Het is mogelijk dat de klinisch psycholoog het noodzakelijk vindt om in het kader van 
de diagnostiek een uitgebreider onderzoek te verrichten. De psycholoog zal dan 
contact met u opnemen en u verder hierover informeren. 
 
Therapie 
In het kader van activering, dagstructuur en diagnostisch onderzoek wordt op de 
MPU een therapieprogramma aangeboden.  
Binnen het programma is het mogelijk om (samen met een therapeut) te werken aan 
persoonlijke doelen die door u en uw behandelaar en/of de verpleegkundige gesteld 
zijn.  
Deelname is, tenzij met uw behandelaar anders besproken, verplicht. Wij verwachten 
van u dat u op tijd voor de therapie aanwezig bent. 
Een overzicht van het programma vindt u op het whiteboard op uw kamer of op de 
gang. 
 
Ontslag 
Een ontslagdatum wordt meestal in de loop van de opname met u besproken. Het 
kan ook zijn dat u eerder uit de kliniek ontslagen wilt worden. U heeft dan eerst een 
gesprek met uw behandelaar of diens vervanger. Tenzij anders met u besproken zal 
ontslag plaats vinden in de ochtend. 
 

Tijdens uw verblijf 
 
Uw kamer 
Wij verzoeken u om uw kamer opgeruimd te houden, dit geldt ook voor de 
gezamenlijke ruimtes zoals de huiskamer en de keuken. Het is niet toegestaan om 
gedurende de opname andere patiëntenkamers te betreden. 
 
Algemene verzorging 
In de linnenkast op de gang zijn beddengoed, handdoeken en washandjes aanwezig. 
Wij verzoeken u om uw bed minimaal een maal per week te verschonen. Indien uw 
fysieke gesteldheid dit niet toelaat zal de verpleging u hierin ondersteunen of dit van 
u overnemen. 
Vuil linnengoed kunt u deponeren op de gang in de daarvoor bestemde waszakken. 
Voor uw kleding, wasgoed en toiletartikelen dient u zelf zorg te dragen. In 
uitzonderlijke gevallen kan eigen wasgoed ook op de afdeling  worden gewassen. Dit 
gebeurt uitsluitend na overleg met de verpleging. 
Interieurverzorgers houden de afdeling schoon. Zorgt u er alstublieft voor om de 
douche, toilet en badkamer na gebruik schoon en opgeruimd achter te laten. 
 
Maaltijden 
Voor uw warme maaltijd ontvangt u dagelijks in de ochtend een keuzekaart. 
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Mits u niet bedlegerig bent worden de maaltijden gezamenlijk in de eetzaal 
genuttigd. 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen gedurende de maaltijd aan tafel blijft. 
Maaltijden mogen vanuit hygiënisch oogpunt niet langer bewaard worden dan 
dezelfde dag. 
 
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om tijdig aanwezig te zijn voor de maaltijden. 
De maaltijden worden op de volgende tijdstippen geserveerd: 
 
• Ontbijt   08.00 - 08.30 uur 
• Middagmaaltijd  12.00 - 12.30 uur 
• Avondmaaltijd  17.00 - 17.30 uur 
 
Medicatie 
Vanuit veiligheidsoverweging mag u géén medicatie in eigen beheer houden. De 
medicatie die u gedurende de opname nodig heeft ontvangt u op de afdeling. De 
medicatie wordt verstrekt door de verpleegkundige, deze ziet er ook op toe dat u uw 
medicatie inneemt.  
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen, dat u geen andere medicatie mag gebruiken 
dan voorgeschreven. Een combinatie van geneesmiddelen kan bij ondeskundig 
gebruik gevaarlijk zijn. Wijzigingen in het medicatiebeleid worden altijd door uw 
behandelaar met u overlegd. 
 
TV en internet  
In de huiskamer staat een televisie voor gezamenlijk gebruik. Houdt rekening met 
elkaar bij de keuze van programma’s en het volume van het geluid. Voor bedlegerige 
patiënten bestaat de mogelijkheid om, in overleg met de verpleging, tijdelijk een tv 
op de kamer te krijgen. 
De afdeling is voorzien van gratis WIFI, selecteer hiervoor de verbinding ‘Zuyderland-
Open’. 
 
Roken 
Het Zuyderland GGz voert een actief niet-rokenbeleid. Roken is binnen het gehele 
ziekenhuis ten strengste verboden, dit geldt tevens voor de elektronische sigaret. 
Buiten het ziekenhuis is roken wél toegestaan. 
Let op: in geval van een rook- of brandalarm kan de brandweer u een geldboete 
opleggen voor de gemaakte inzet en kosten. 
 
Nachtrust 
Voldoende nachtrust is zeer belangrijk. Wij gaan daarom uit van een nachtrust tussen 
22.30 en 07.00 uur. Houdt er, bij het naar bed gaan, rekening mee dat andere 
patiënten wellicht al slapen. Wees daarom stil op de gang en op uw kamer. Gebruik 
de douche niet na 22.00 uur.  
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In het kader van behoud van een gezond dag- en nachtritme is het van belang dat u 
tussen 07.30 en 07.45 opstaat, met uitzondering van het weekend. 
 
Verzorging 
Indien nodig of gewenst ondersteunt de verpleging u met uw persoonlijke verzorging. 
Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd; u doet zoveel mogelijk zelf. U wordt geacht 
netjes verzorgd en aangekleed (dus geen nachtkleding) aan tafel te verschijnen. 
Nachtkleding is overdag niet gewenst. 
 
Corvee 
Als uw fysieke gesteldheid dit toelaat wordt u geacht deel te nemen aan de 
corveewerkzaamheden. Dit houdt in dat patiënten tijdens de maaltijden om 
toerbeurt zorg dragen voor het dekken en afruimen van de tafel.  
 
Medepatiënten 
Het kan zijn dat tijdens uw verblijf irritaties of ergernissen ontstaan. Bedenk hierbij 
dat uw medepatiënten hun eigen problemen hebben. Ga niet uw eigen problematiek 
bespreken met andere patiënten. Dit leidt vaak tot problemen zoals ongevraagd en 
ondeskundig advies, reacties die u niet verwacht had of steunbetuigingen waar u niet 
verder mee komt. 
Ga met anderen om zoals u wilt dat er met u wordt omgegaan. Laat kleine irritaties 
niet oplopen tot grote, maar maak ze kenbaar, neem desnoods contact op met een 
verpleegkundige. 
 
Waardevolle bezittingen 
De kliniek van het Zuyderland GGz is een openbaar gebouw. Wij adviseren om geen 
grote geldbedragen, waardevolle sieraden of andere kostbaarheden mee te brengen.  
Indien u toch waardevolle bezittingen heeft meegenomen, laat deze dan niet 
rondslingeren op de afdeling, maar berg ze op in uw afsluitbare kluisje. Het 
Zuyderland GGz is niet aansprakelijk voor het zoekraken of diefstal van uw 
bezittingen.  
 
Telefoneren 
Het gebruik van een mobiele telefoon is beperkt toegestaan. Dat wil zeggen dat u uw 
mobiele telefoon alleen op uw kamer gebruikt en deze niet meeneemt naar de 
therapie. In alle gevallen dient verstoring van behandeling en therapieprogramma 
voorkomen te worden. 
Houdt er bij gebruik van uw mobiele telefoon rekening mee dat medepatiënten 
ongewild uw gesprek kunnen volgen. Wij verzoeken u om ’s nachts uw mobiele 
telefoon uit te zetten i.v.m. uw nachtrust. 
 
Alcohol en drugs 
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Gedurende uw opname is het niet toestaan om alcohol en/of drugs in uw bezit te 
hebben, te gebruiken, te verhandelen of door te geven. Ook niet als u voor korte tijd 
met verlof de afdeling heeft verlaten.  
Indien wij het vermoeden hebben van alcohol- en/of drugsgebruik zullen wij dit 
controleren middels een blaastest en/of urinetest. 
Het in bezit hebben of gebruik van deze middelen zou een reden kunnen zijn om, in 
overleg met uw behandelaar, de behandeling direct te beëindigen. 
  
Handel 
Het is niet toegestaan handel te drijven op de afdeling. Daarbij valt te denken aan 
verkoop, lenen en ruilen van goederen, geld en diensten. 
 
Privacy en geheimhouding 
Wij respecteren de privacy van patiënten die op de MPU verblijven. Wij verzoeken u 
ook om met respect en terughoudendheid om te gaan met informatie over uzelf en 
informatie over medepatiënten. 
Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht 
over alle zaken waarvan zij beroepshalve kennis nemen. De gegevens die in uw 
dossier zijn vastgelegd worden uitsluitend gebruikt door degenen die u behandelen.  
Op alle afdelingen van Zuyderland GGz hangen camera’s. Deze zijn er voor uw 
veiligheid, er worden geen opnames gemaakt. 
 
 
Informatieverstrekking aan derden 
Aan externe instellingen en hulpverleners wordt uitsluitend informatie verstrekt 
nadat u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. 
Regelmatig vragen familieleden van patiënten informatie aan onze medewerkers. Het 
is raadzaam om aan te geven wie tijdens uw opname de contactpersoon is. Deze 
contactpersoon is dan de enige aan wie wij informatie over u verstrekken. De 
contactpersoon kan eventueel overige familieleden op de hoogte houden. 
Informatie over een patiënt mogen wij nooit telefonisch verstrekken en kan dus 
alleen via persoonlijk contact verkregen worden. 
 
Fotograferen 
Ter bescherming van de privacy van patiënten en medewerkers is het niet toegestaan 
om te fotograferen of video-opnames te maken, bijvoorbeeld met uw mobiele 
telefoon.  
Het maken van opnames van medepatiënten mag ook niet als zij er toestemming 
voor geven, dit om patiënten in hun huidige toestandsbeeld te beschermen tegen 
mogelijke gevolgen voor later.  
Hulpverleners zijn verplicht erop toe te zien dat o.a. geheimhouding en bescherming 
van de privacy gewaarborgd blijven zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek en de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
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Verlaten van de afdeling  
U wordt geacht zoveel mogelijk op de afdeling te blijven, dit in verband met 
mogelijke onderzoeken, therapie en consulterende specialisten.  
Bij opname worden afspraken gemaakt over het verlaten van de afdeling. Zo kan het 
zijn dat u in eerste instantie uitsluitend onder begeleiding van familie de afdeling mag 
verlaten. Dit is afhankelijk van de toestand waarin u bent opgenomen. In overleg met 
uw behandelaar kan dit later gewijzigd worden naar uitgang ‘op afspraak’. Bij vertrek 
geeft u dan bij de verpleegkundige aan waar u naar toe gaat en hoe laat u ongeveer 
terug bent. Ook verwachten wij dat u zich meldt bij terugkomst op de afdeling. 
 
Verlof 
Wanneer het herstel en uw fysieke en psychische gesteldheid dit toelaten mag u in 
het weekend dagdelen thuis doorbrengen. Uw behandelaar dient hier goedkeuring 
voor te geven. De dagdelen zijn te plannen op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 
20.00 uur. 
Als u met verlof gaat, krijgt u van de verpleegkundige medicatie mee naar huis voor 
de periode dat u niet op de afdeling verblijft. 
 
Bezoek 
Wij verzoeken u het aantal bezoekers per keer beperkt te houden tot een maximaal 
twee, tenzij u het bezoek buiten de afdeling ontvangt.  
 
De bezoektijden zijn: 
Maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur 
Op zaterdagen, zon- en feestdagen van 14.00 tot 17.00 en van 18.30 tot 20.00 uur 
 
Uitzonderingen op de vastgestelde bezoektijden kunt u altijd overleggen met de 
verpleging. 
 
Calamiteiten en brand 
Meldt calamiteiten zo snel mogelijk bij het personeel en volg hun instructies op. 
Bij het bestrijden van brand is elke seconde van belang. Druk bij brand de 
brandmelder in en waarschuw het personeel. Kijk op de afdeling waar de 
nooduitgangen zijn. 
Net als roken is het op de afdeling niet toegestaan om waxinelichtjes, kaarsen, 
wierrook ed. aan te steken i.v.m. brandgevaar. 
 
Klachten 
Samen met u proberen wij het verblijf hier zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. 
Desondanks kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de gang van zaken. De 
eenvoudigste en vaak ook de snelste wijze is om dit rechtstreeks te bespreken met 
diegene die naar uw mening uw klacht heeft veroorzaakt of daarvoor 
verantwoordelijk is. Zo’n gesprek kan verhelderend zijn. Indien u er samen niet uit 
komt, kunt u contact opnemen met onze manager. 
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Zuyderland GGz heeft een klachtencommissie. Als u een klacht wilt indienen bij de 
klachtencommissie kunt u aan het personeel een klachtmeldingsformulier vragen. 
 
PVP (patiënt vertrouwenspersoon) 
Zuyderland GGz beschikt ook over een onafhankelijk patiënt vertrouwenspersoon 
(PVP.) 
Indien gewenst kan de PVP u bijstaan bij klachten. Op de afdeling liggen 
informatiefolders van de patiënt vertrouwenspersoon en het telefoonnummer. 
 
FVP (familie vertrouwenspersoon) 
Zuyderland GGz beschikt ook over een familie vertrouwenspersoon (FVP.) 
Op de afdeling liggen informatiefolders van de familie vertrouwenspersoon en het 
telefoonnummer. 
 
Tenslotte 
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel 
dan niet om een van onze medewerkers te vragen u verder te helpen. 
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Zuyderland medisch centrum, locatie Sittard/Geleen 
Medisch psychiatrische unit (MPU) 
 

 
Telefoon 
088 – 459 1350 
 
Bezoekadres 
Afdeling West 18A 
Dr. H. van der Hoffplein 1  
6162 BG Sittard-Geleen 
 
Postbus 
Zuyderland GGZ 
Postbus 5500 
6130 MB Sittard 
 
Internetadressen 
www.zuyderland.nl/geestelijke-gezondheidszorg 
www.zuyderland.nl 
 
 

http://www.zuyderland.nl/

