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Algemene Huisregels Praktijkhuis
q

Het Praktijkhuis is voor iedereen die psychisch in onbalans is of kampt met een verslaving. Ook is
iedereen welkom die iemand in zijn of haar omgeving heeft die worstelt met zichzelf of om een
andere reden interesse heeft in psychische stoornissen en verslavingen.

q

Laat iedereen die het Praktijkhuis bezoekt in zijn of haar waarde. Respecteer dat iemand andere
ideeën en gevoelens heeft en andere keuzes maakt.

q

In het Praktijkhuis is het niet de bedoeling dat er op een destructieve manier over herstel wordt
gesproken. Voorbeelden hiervan zijn: het benoemen van gewichten of op een verheerlijkende
manier over drank, drugs en medicijngebruik te praten.

q

Alles wat in het Praktijkhuis besproken wordt, is vertrouwelijk en wordt dus niet met derden
gedeeld. Je kunt wel met anderen praten over je bezoeken aan het Praktijkhuis, maar er worden
geen namen genoemd van andere bezoekers en je deelt de inhoud van de gesprekken gevoerd
in het Praktijkhuis niet.

q

Dagelijks wordt er geluncht van 12.30 tot 13.00 uur of 13.30 uur. Iedereen die wil, kan hier aan
deelnemen. Dit kan op de meeste locaties door middel van een inschrijflijst.

q

Het meenemen van eigen consumpties (eten en drinken) is niet toegestaan, tenzij anders is
afgesproken.

q

Wij willen er zorg voor dragen dat het Praktijkhuis er netjes uitziet. Dit geldt zowel voor de
huiskamer, de overige kamers, de keuken als de toiletten. Wij vragen van onze bezoekers dat zij
hier een steentje in bijdragen, zowel voor hun eigen rommel als eventueel gezamenlijke rommel.

q

Het is verboden om in het Praktijkhuis te roken.

q

Het in bezit zijn van, gebruik van, of het handelen in, alcohol en/of drugs is ten allen tijde
verboden, zowel in de gebouwen als op het grondgebied van Ixta Noa.

q

Het is niet toegestaan onder invloed van middelen het Praktijkhuis te bezoeken.

q

De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen. Het Praktijkhuis kan niet
aangesproken worden op verlies of diefstal van bezittingen.

q

Huisdieren zijn in het Praktijkhuis niet toegestaan. Er zijn situaties denkbaar waarin, in overleg
met directie, hierop een uitzondering gemaakt kan worden.

q

Contacten die ontstaan binnen het Praktijkhuis en die buiten het Praktijkhuis worden voortgezet,
zijn buiten het Praktijkhuis niet onze verantwoordelijkheid.

N.B.
De medewerkers van het Praktijkhuis zijn niet verantwoordelijk voor jouw (lichamelijke) gezondheid.
Deze verantwoordelijkheid ligt bij jezelf en/of bij jouw huisarts.
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