Behandelingsovereenkomst

Patiënt
In deze behandelingsovereenkomst tussen Rijndam Revalidatie en de
patiënt wordt onder de patiënt verstaan de patiënt zelf, de ouders of een
andere wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt.
Problematiek en behandeling
De patiënt is door Rijndam Revalidatie op een duidelijke wijze en zo mogelijk
schriftelijk (bij beschikbaarheid voorlichtingsmateriaal), geïnformeerd over:
- de aard van de problematiek, de gezondheidssituatie en de vooruitzichten
betreffende de gezondheid voor wat betreft het terrein van de
revalidatiegeneeskundige behandeling.
- de voorgenomen behandeling (inclusief onderzoek en diagnose),
waaronder (globaal) de aard van de activiteiten, de begeleiding en zorg, de
doelen en de (geschatte) behandelperiode. Ook de te verwachten effecten,
gevolgen en risico’s van de voorgenomen behandeling en, waar relevant,
eventuele alternatieve vormen van voorgenomen behandeling.
De patiënt wordt over deze onderwerpen geïnformeerd voor zover dit op dat
moment kan worden bepaald: bij aanvang van de behandeling is het beeld
van de problematiek en de mogelijkheden vaak nog niet volledig. Tijdens de
behandeling wordt de patiënt zo nodig nog nader geïnformeerd over aard,
gevolgen en risico’s van specifiekere behandelactiviteiten. De voorgenomen
behandeling en de daarmee samenhangende globale behandeldoel en zijn
overeengekomen met de patiënt en worden vastgelegd in het medisch
dossier.
Binnen het kader van de voorgenomen behandeling en globale
behandeldoelen worden tijdens de behandeling meestal nog meer specifieke
behandeldoelen opgesteld, toegespitst op de patiënt, de problematiek en de
verschillende behandelonderdelen. Stapsgewijze opbouw, aanscherping en
aanpassing van deze doelen is een belangrijk element in de
revalidatiebehandeling. Dit proces vindt plaats in nauwe interactie tussen
behandelaar en patiënt. De voortgang van behandeling wordt periodiek
geëvalueerd door het behandelteam en met de patiënt. Over de behandeling
en de behandeldoelen dient altijd overeenstemming te bestaan tussen
behandelaar en patiënt, tenzij er sprake is van een noodsituatie.

Tijdens de behandeling kunnen eerder overeengekomen behandeldoelen en
-activiteiten nog worden gewijzigd of aangevuld. Deze wijzigingen of
aanvullingen vinden alleen plaats nadat de patiënt hierover op een duidelijke
wijze door Rijndam revalidatiecentrum is geïnformeerd en de patiënt
hiermee heeft ingestemd, tenzij er sprake is van een noodsituatie.
Wijzigingen of aanvullingen van afgesproken behandeling of doelen worden
vastgelegd in het medisch dossier en in het behandel/therapieplan van de
patiënt.
Rechten en plichten
De rechten en plichten van patiënt, de huisregels, gedragsregels,
klachtenregeling en de praktische afspraken ten behoeve van de
behandeling zijn beschreven in de informatiemap/folder ‘Praktische
informatie’. Voor sommige onderwerpen wordt verwezen naar specifiek
informatiemateriaal (o.a. factsheets, internet). De patiënt is hierop gewezen.

