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Beste patiënt 

U werd onlangs door ons team bevonden als een psychische aandoening hebbende. 

De symptomen die geconstateerd werden waren onder andere wanen, motorisch negativisme, 

retardatie en algemeen apathie. 

Voor een definitieve diagnose kan gesteld worden dient u, de patiënt in kwestie, zich te laten 

opnemen in ons psychiatrisch centrum Robrecht de Fries in Brugge. 

Gezien de ver gevorderde stadia van enkele patiënten zal vervoer voorzien worden. Alle 

patiënten worden verwacht in uniform vrijdag 21 oktober 2022 om 20u aan het station van 

Kortemark. Na een verblijf van 2 nachten zal u om 11u37 opnieuw naar Kortemark gebracht 

worden. 

Voor deze opname vragen €25 over te schrijven op BE88 1030 2650 7441 

met vermelding “Weekend [Naam Jin]”. In deze prijs zit het vervoer, de overnachtingen , 

alimentatie en een volledige behandeling inbegrepen. De betaling geldt als inschrijving voor de 

opname. Gelieve in te schijven voor woensdag 19 oktober. 

We zouden u ook vragen uzelf tijdelijk te onthouden van iedere vorm van medicatie teneinde de 

symptomen duidelijk zichtbaar te maken. 

In bijgevoegde brief vind u een lijst met de benodigde zaken om een comfortabele behandeling 

te ondergaan. 

Met vriendelijke groeten, 

Psychiatrisch centrum Robrecht de Fries 

 

Directeur patiëntenzorg   Algemeen therapiecoördinator 

Kato Vermeulen    Riet Vuylsteke 
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Voorzie minstens volgende zaken of een door u gekozen alternatief: 

❑ slaapzak + matje ( + hoofdkussen) 

❑ pyjama + knuffel 

❑ uniform 

❑ gamel, bestek en beker 

❑ tandenborstel/tandpasta 

❑ washandje/handdoek 

❑ kam of borstel 

❑ eventueel extra persoonlijke verzorgingsmiddelen 

❑ broeken + tshirts + truien 

❑ comfortabele binnenschoenen 

❑ stevige buitenschoenen 

❑ regenkledij 

❑ voldoende ondergoed + kousen 

❑ zaklamp 

❑ identiteitskaart 

!!! dit alles dient meegebracht te worden in één enkele trekzak !!! 

Gsm, elektronische apparatuur en andere kostbaarheden kunnen meegenomen worden op eigen risico, 

de firma is niet aansprakelijk of verzekerd. 

U dient ook te controleren of de identiteitskaart, medische steekkaart en individuele handleiding in orde 

gebracht zijn. Dit kan via de site of via onderstaande link: 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be 

Vergeet niet om eventueel speciale behandelingen (dieet, medicatie, kapotte 

ledematen…) op voorhand te melden 

Bij problemen of vragen kunt u ons altijd contacteren. 
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