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30.1.1.2 Huisregels en gedragscode cliënt  
 

1. Inleiding 
Elk huis heef t gedrags- en huisregels, ook ons huis.  Ze zorgen voor duidelijkheid omtrent wat 
‘normaal’ is in onze samenleving. Wat/welk gedrag wordt geaccepteerd en welk gedrag wijkt af  van de 

algemeen gestelde norm. De huisregels mogen de vrijheid van de cliënt niet verder beperken dat 
nodig is om op een prettige manier met elkaar samen te leven.  
 

Individuele aangelegenheden van een cliënt horen buiten de huisregels te blijven. Huisregels mogen 
niet worden gebruikt voor het aanbrengen van beperkingen die samenhangen met de 
stoornis/handicap van de cliënt. Zo mogen de huisregels niet voorschrijven dat in geval van hinderlijk 

gedrag beperking van de bewegingsvrijheid zal volgen. Ook mogen geen voo rschrif ten met betrekking 
tot de behandeling worden opgenomen. 
 

Aan verstoringen van de orde kunnen consequenties worden verbonden. Deze consequenties moeten 
erop gericht zijn aan de verstoring een einde te maken en mogen niet het karakter van een straf  
dragen. Sancties mogen niet worden opgenomen in de huisregels. Als van een cliënt storend gedrag 

kan worden verwacht, zal daarop in het zorgplan moeten worden ingespeeld.  
 
Huisregels laten echter onverlet dat in het zorgplan/dossier aan de cliënt aanvullingen dan wel 

verruimingen kunnen worden toegekend. Deze moeten hun legitimatie vinden in de stoornis of  
handicap van betrokkene en in de beoogde verbetering of  stabilisatie daarvan. Met andere woorden; 
bepaalde huisregels kunnen in individuele gevallen niet van toepassing zijn, verruimd of  aangescherpt 

worden in het zorgplan/dossier van de cliënt. 
 
2. Huisregels  

• Het nuttigen van maaltijden doe je in de gezamenlijke woonkamer, als je dit een keer anders 
wil doe je dat in overleg met de aanwezige begeleiding.  

• Je geef t het aan bij de begeleiding op het moment dat je bij elkaar op de kamer gaat zitten.  

• Afspraken over het schoonmaken van je kamer maak je in overleg met je persoonlijk 
begeleider. 

• Wanneer je bezoek wilt ontvangen overleg je dit met de begeleiding. Bezoek kan gevraagd 
worden zich te legitimeren. 

• Je bent zelf  verantwoordelijk voor het op slot houden van je kamerdeur.  

• Je bent zelf  verantwoordelijk voor het beheer van je post, sleutel(s), (bank)pasjes, geld, ID -

kaart, paspoort. Afwijkende afspraken kunnen gemaakt en vastgelegd worden. 

• We stoeien niet met elkaar. 

• We lenen/ruilen/verkopen geen spullen aan elkaar. 

• We lenen elkaar/van elkaar geen geld. 

• Het onder invloed zijn van drank en/of  drugs is niet toegestaan.   

• Het in bezit hebben of  verhandelen in en/of  gebruiken van drugs en/of  andere verdovende 
middelen is verboden binnen de instelling en de directe omgeving.  

• Het is binnen- en in de directe omgeving van- de instelling verboden om (sof t)drugs te 

fabriceren/te verbouwen. 

• Roken is in alle panden in of  vanuit alle ruimtes niet toegestaan. Dit is een ordemaatregel ten 
behoeve van brandpreventie. 

• Tijdens het overdracht moment kun je even geen gebruik maken van de algemene 
woonkamer. 

• Je maakt met de aanwezige begeleiding tijdsafspraken op het moment dat je weg gaat.  
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• Bij vermoedens of  constatering van strafbare feiten zowel binnen als buiten, wordt 
melding/aangif te bij de politie gedaan. 

• Je hebt geen toegang tot kantoor en slaapwacht ruimte zonder toestemming van de 

aanwezige begeleiding.  

• Je voert je huishoudelijke taak volgens schema uit. Wil je hiervan afwijken, overleg je dat met 
de aanwezige begeleider. 

• Maaltijden (ontbijt, lunch, avondeten) worden bereid, genuttigd binnen vaste tijden.  
o Ontbijt 07:30 - 09:00 
o Lunch 12:00 - 12:30 

o Avondeten 17:00 - 18:30 

In het weekend/vakanties/vrijdagen/feestdagen zijn er individuele afspraken conform 

programma. 

• Heb je ook dagbesteding bij Elazorg dan is er vanaf  09.00 uur tot einde dagbesteding 14.30 
uur geen toegang tot het pand, behoudens een geldige reden, te bepalen do or de begeleiding, 
met begeleiding. 

• Van 23.00 - 07.00 zijn de toegangsdeuren op het nachtslot, een ieder kan het pand wel altijd 
verlaten! 

• TV -muziek- internet en bellen kan tussen: 09.00 - 22.00(weekend-feestdagen 23.00), 

behoudens maaltijden, in verband met overlast voor andere clienten. 

 


