Niet-roken-overeenkomst tussen cliënt en medewerker GGZ Oost Brabant
Afdeling :
Als cliënt heb ik het recht om in mijn eigen appartement te mogen roken. De medewerkers die mij
begeleiden, hebben het recht (volgens de tabakswet ) om hun werk uit te oefenen in een rookvrije
omgeving, dus een rookvrij appartement. Samen zorgen wij voor een rookvrije werkplek. 1
Bij deze spreek ik, __________________________________ (naam cliënt) het volgende af:
•

•
•
•
•

•

•

•

Ik heb een zorgovereenkomst met GGZ Oost Brabant. Voor mijn herstelproces kan ik gebruik
maken van de dienstverlening van de medewerkers van GGZ Oost Brabant. Deze medewerkers
hebben het recht op een rookvrije werkplek. Ik respecteer dit recht en zorg er persoonlijk voor
dat zij hun werk in een rookvrije omgeving uit kunnen oefenen.
Één uur voorafgaand aan een afspraak met een medewerker van GGZ Oost Brabant of een
andere externe medewerker, rook ik niet in mijn appartement.
Één uur voorafgaand aan een afspraak zorg ik er voor dat mijn appartement goed geventileerd
wordt.
Tijdens een begeleidingsmoment of onderhoudsmoment waarbij een medewerker in mijn
appartement aanwezig is, rook ik niet.
Mocht ik mij niet aan deze afspraken houden, dan heeft de medewerker het recht om onze
afspraak te annuleren. Ik realiseer mij dat ik dan niet de begeleiding kan krijgen die wij
gezamenlijk zijn overeengekomen in mijn persoonlijke zorgovereenkomst.
Mijn behandelaar kan in mijn behandelplan vastleggen, dat ik voor een bepaalde periode niet
rook in mijn appartement, wanneer dit niet verantwoord is met betrekking tot mijn
psychiatrisch toestandsbeeld.
Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik op een brandveilige wijze omga met roken. Dit
betekent ook dat ik door GGZ Oost Brabant aansprakelijk wordt gesteld voor de kosten van het
afgaan van het brandalarm in mijn appartement, wanneer deze afgaat door mijn nalatigheid.
Deze overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en ondertekend. Één exemplaar is voor u,
het andere wordt toegevoegd aan uw dossier.
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