Op bezoek

Uw partner, familielid of vriend verblijft
in de Rooyse Wissel en u wilt hem een
keer bezoeken. Meestal kan dat gewoon.
U heeft hiervoor wel onze toestemming
nodig. Ook moet u zich aan bepaalde
regels houden. In deze folder vindt u alle
informatie.

• Als uw bezoekaanvraag is goedgekeurd,
zetten wij u op de bezoekerslijst van de
patiënt. Bij het bezoek is – in ieder geval
in het begin – een forensisch maatschappelijk werker of sociotherapeut
aanwezig. Dat geldt ook voor telefonisch
contact.

Hoe vraagt u een eerste bezoek
aan?

Op welke dagen en tijden kunt u
op bezoek komen?

U wilt voor de eerste keer een familielid
of vriend bezoeken in de Rooyse Wissel.
Wij willen dat dit bezoek goed en veilig
verloopt. Voor u en voor de patiënt. Wat
moet u zelf doen en wat doen wij?
• Eerst maakt u een afspraak voor een
kennismakingsgesprek. Dat doet u met
de forensisch maatschappelijk werker
van de afdeling waar uw vriend of
familielid verblijft. U kunt de forensisch
maatschappelijk werker bereiken via
het telefoonnummer 0478 635 200. Het
kennismakingsgesprek vindt plaats bij de
Rooyse Wissel, bij u thuis of telefonisch
en gaat over uw relatie met de patiënt.
• De forensisch maatschappelijk werker
overlegt na dit gesprek met het behandelteam. Dit team beslist zo snel
mogelijk of u contact mag hebben met
de patiënt. Ook bepaalt het team wat de
voorwaarden zijn. Dit kan bijvoorbeeld
betekenen dat u contact mag hebben,
maar alleen via de telefoon.

U kunt op zaterdag, zondag en tijdens
feestdagen op bezoek komen, tussen 9.00
uur en 21.00 uur. Ook kunt u op woensdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur
op bezoek komen. Dat kan alleen als
het bezoek onbegeleid kan plaatsvinden.
Soms zijn andere tijden mogelijk, maar
alleen in bijzondere situaties. Het behandelteam beslist hierover.

Soms geldt er in onze kliniek een aangepast programma. De bezoektijden kunnen
dan veranderen.

U wilt op bezoek komen.
Hoe gaat dat in z’n werk?
Van tevoren
U spreekt met de patiënt af wanneer u op
bezoek wilt komen. De patiënt bespreekt
uw verzoek met een sociotherapeut van
zijn afdeling. Als het bezoek is toegestaan,
melden wij u aan in het bezoekregistratiesysteem. Voor bezoek in het weekend

moet uw verzoek uiterlijk donderdag om
17.00 uur zijn ingediend. Voor bezoek
op woensdagavond moet dat uiterlijk
maandag om 17.00 uur zijn gebeurd.
Bedenk dus ruim van tevoren wanneer u
op bezoek wilt komen!
Per bezoek mogen maximaal vier personen (inclusief kinderen) naar binnen.
Kinderen mogen alleen op bezoek komen
als ze worden begeleid door een volwassene die door ons is gescreend.
Bij binnenkomst
• Bij binnenkomst kunt u zich melden
bij de receptie. U moet dan een geldig
legitimatiebewijs laten zien. Zonder
legitimatiebewijs wordt er geen toegang
verleend.
• Persoonlijke spullen kunt u opbergen in
een kluisje. Denk aan handtassen, fotoen filmapparaten, mobiele telefoons,
usb-sticks, smartapparatuur met internet
zoals smartwatches, tablets en andere
apparaten. Voordat de apparatuur het
kluisje in gaat, gaat deze uit.
•V
 ervolgens loopt u door de detectiepoort.
Alle bezoekers moeten piepvrij naar binnen.
• Als u om medische redenen (bijvoorbeeld een prothese) niet piepvrij door
de detectiepoort kunt, moet u dit vooraf
aan de receptie laten weten. Dit kan
alleen met een schriftelijke medische
verklaring. De receptie controleert u dan

met een handscan.
• Wilt u iets meenemen voor uw partner,
familielid of vriend? Zorg er dan voor
dat u dit ruim van tevoren aanvraagt:
voor het weekend uiterlijk donderdag
om 17.00 uur en voor woensdagavond
uiterlijk maandag om 17.00 uur. Die
aanvraag kan uw partner, familielid of
vriend schriftelijk indienen bij de manager van zijn behandelafdeling. Let bij het
invoeren van spullen op het volgende:
-K
 leding mag worden ingevoerd.
-E
 ten of drinken mag niet worden ingevoerd.
-H
 uisdieren mogen alleen mee naar binnen als de manager van de behandelafdeling dit goed vindt.
-S
 pullen die in de winkel van de kliniek te
koop zijn, mogen niet worden ingevoerd.
• Wapens en drugs zijn vanzelfsprekend
niet toegestaan. Daarom controleren we
met een röntgenapparaat wat u meeneemt. We zetten regelmatig drugshonden in. Deze honden ruiken meteen of u
drugs meeneemt of ermee in aanraking
bent geweest. In beginsel wordt dan de
toegang tot de kliniek geweigerd. Daarnaast kan er bij de toegangscontrole gebruik worden gemaakt van een itemiser.
Dit apparaat gebruiken we om gedragsbeïnvloedende middelen op te sporen.
Dat doen we door met een teststrip over
bijvoorbeeld kleding, bagage of in te
voeren goederen te swipen. Wanneer de

itemiser een positieve uitslag geeft, wordt
in beginsel de toegang tot de kliniek
geweigerd.
• In de fouilleerruimte controleren we uw
tassen en eventueel uw kleding. Op indicatie, bijvoorbeeld als de drugshond op u
reageert of als de itemiser een positieve
uitslag geeft, kunt u worden gefouilleerd.
De beslissing om wel of niet te fouilleren
wordt genomen door de medewerkers
van de receptie.
• Controle achter de rug? Dan loopt een
sociotherapeut mee naar de afdeling. Bij
vertrek wordt u weer naar de receptie
gebracht.
• U bent niet verplicht om aan enige vorm
van controle mee te werken. Als u niet
meewerkt, kan dat echter betekenen dat
u geen toegang tot de kliniek krijgt.

Als u zich niet aan de regels
houdt

Houdt u zich niet aan deze regels of aan
de voorwaarden van het behandelteam?
Dan moet u de Rooyse Wissel verlaten.
We halen u dan ook van de bezoekerslijst
af. Het behandelteam bekijkt daarna opnieuw of u nog op bezoek kunt komen.

Heeft u nog vragen?

Bel dan met de forensisch maatschappelijk
werkers, via telefoonnummer
0478 635 200.
Via dit nummer kunt u ook een afspraak
voor een kennismakingsgesprek maken.

Contact

Forensisch Psychiatrisch
Centrum de Rooyse Wissel
Wanssumseweg 12a
5807 EA Venray
Postbus 433
5800 AK Venray

T: 0478 635 200
info@derooysewissel.nl
www.derooysewissel.nl
De behandelafdelingen zijn via
het algemene telefoonnummer
te bereiken.
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