Kennis- en documentatiecentrum - Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
REGLEMENT
Algemeen
Het kennis- en documentatiecentrum heeft tot doel vakliteratuur, informatie en beeldmateriaal te
verzamelen, te systematiseren en te ontsluiten.
Het documentatiecentrum richt zich enerzijds tot de brede bevolking met als doel
- sensibilisatie
inzake palliatieve zorg en de palliatieve zorgstructuren
d.m.v. inleidende boeken en artikels over palliatieve zorg, foldermateriaal, …
- informatie en advies
inzake organisaties, rechten en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg d.m.v. telefonisch
beantwoorden van vragen, opzoeken specifieke informatie, doorgeven van adressen en folders
- ondersteuning van patiënt en omgeving
d.m.v. literatuur rond specifieke themata, getuigenissen of poëzie…
Het kennis- en documentatiecentrum richt zich anderzijds tot mensen die werkzaam zijn in de
(palliatieve) zorgsector met als doel
- sensibilisatie en informeren
inzake palliatieve zorg en de implementatie ervan in de respectievelijke settings d.m.v. inleidende
boeken en artikels, beeldmateriaal,…
- informatie en advies
opzoeken specifieke informatie, doorgeven van contactpersonen, adressen, …
- ondersteuning
d.m.v. literatuur rond specifieke themata, wetenschappelijke artikels, een
ondersteuningsgesprek

Praktische richtlijnen
Dit reglement bevat de regels voor het uitlenen van boeken, video’s en ander materiaal.
Iedere dient gebruiker kennis te nemen van dit reglement en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
Het documentatiecentrum kan bezocht worden tijdens de diensturen
van maandag tot vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur en op afspraak.
Inlichtingen opvragen of een afspraak maken, kan via e-mail npz.genteeklo@palliatieve.org of
telefonisch op het nummer : 09 218 94 06
Het kennis- en documentatiecentrum bevindt zich op volgend adres : Bilksken 36, 9920 Lovendegem.
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Uitleenvoorwaarden
Volgende afspraken worden gemaakt i.v.m. het informatiemateriaal :
- Boeken kunnen gratis worden uitgeleend voor max. 3 weken,
behalve enkele veelgevraagde werken die slechts voor 1 week kunnen worden ontleend.
- Tijdschriften en eindwerken kunnen niet worden uitgeleend
er kunnen copies worden genomen aan € 0,07 per pagina
- Artikels en verwijsmateriaal kunnen niet worden uitgeleend
er kunnen copies worden genomen aan € 0,07per pagina
- Video’s kunnen gratis worden uitgeleend voor 1 week
- Palli-Anders kan ontleend worden voor 1 week
mits het betalen van een waarborg van € 50,00 en een huur van € 12,00
- Ook voor sommige andere educatieve spelen en de rouwkoffer wordt een waarborg gevraagd.
Een verlenging van de uitleentermijn is mogelijk, maar moet aangevraagd worden.
Het opzoeken van boeken en tijdschriften kan gebeuren via de boekenlijst in de kast of via het
computerprogramma Biblius. Voor het gebruik van het computerprogramma vraagt men assistentie aan
de verantwoordelijke van het kennis- en documentatiecentrum.
Voor het ontlenen van boeken worden de persoonlijke gegevens van de ontlener geregistreerd : naam +
adres + telefoonnummer van de ontlener; het nummer van het boek (op de rug van het boek) en de
ontleendatum.
Er kunnen maximaal 5 boeken per keer worden uitgeleend. Er wordt een briefje meegegeven met de
datum waarop de boeken terug moeten worden bezorgd.
De ontlener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken.

Boetes
Voor uitgeleende werken die men te laat terugbrengt, betaalt men een boete.
Deze wordt berekend per uitgeleend exemplaar en per week na de termijnoverschrijding.
U betaalt € 0,25 per werk per week.
Deze bedragen worden betaald aan het kennis- en documentatiecentrum of worden gestort op
zichtrekening 001-4159665-90
Bij verlies, beschadiging of diefstal van een werk dient men dit zelf terug aan te kopen en worden 10%
administratiekosten aangerekend.
Indien men het boek of de video niet meer kan vinden in de boekhandel, betaalt men de aankoopprijs +
10% administratiekosten.
Bij terugbrengen van spelmateriaal worden deze nagekeken op volledigheid en eventuele
beschadigingen en dit binnen de week na de dag waarop ze werden teruggebracht.
Indien binnen de week na terugbrengen van het materiaal wordt vastgesteld dat delen ontbreken of zijn
beschadigd, worden de kosten van vervanging + 10% administratiekosten verhaald op de ontlener. De
ontlener wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.
vzw Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
Bilksken 36, 9920 Lovendegem.
T 09 218 94 06 F 09 233 93 90 npz.genteeklo@palliatieve.org
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