
 

 

Inclusie en exclusie criteria  

 

ZorgThuis St. Jozef BV hanteert in- en exclusiecriteria. Hiermee geven wij de grenzen van onze zorgverlening aan en wij 

benoemen criteria op basis waarvan kan worden besloten tot het niet toelaten van een bewoner op een zorgvorm.  

 
Onze doelstelling is om de bewoner een zorgcontinuüm te bieden. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven cliënten te 

verzorgen tot het moment van overlijden (of vrijwillig vertrek). Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om een zorgaanbod 

te realiseren, waarbij overplaatsing niet nodig is. Onze mogelijkheden worden met bewoners in het kennismakingsgesprek 

doorgenomen. De in- en exclusiecriteria moet gezien worden als een richtlijn waar om de juiste redenen vanaf geweken kan 

worden. 

 

Inclusie 

Best passend qua problematiek, ziektebeeld, levensstijl en gedrag in de bestaande groep ouderen zorgappartement 

beschikbaar is; 
 

 Voor het leveren van zorg beschikken over een passende indicatie of beschikking (WLZ of Wmo ); 

 Cliënten met een branchevreemde ZP indicatie die omgezet kan worden in een VV indicatie en waarvan de zorg kwalitatief 

verantwoord en veilig kan worden gegeven; 

 Cliënten of “zorgmijders” met probleemgedrag, waarbij redelijk kan worden ingeschat dat verbetering mogelijk is of 

gestabiliseerd kunnen worden in de best passende omgeving én welzijn en/of woongenot van overige cliënten niet langdurig 

wordt verstoord; 

  

Toelichting: 

Voor aan aantal cliënten geldt dat zij wel in ZorgThuis St.Jozef kunnen worden opgenomen, maar waar voor medewerkers 

enkele dagen voorbereiding nodig zijn. 

 
Exclusie  

De mogelijkheden worden met bewoners besproken in het kennismakingsgesprek evenals de in en exclusiecriteria. 

Onderstaande moet daarom worden gezien als een richtlijn waar om de juiste redenen vanaf geweken kan worden. 
 

 Bewoners met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie; 

 
 Cliënten met een Korsakov syndroom; 

 
 Cliënten met een IBS; 

 
 Cliënten met een complexe medische zorgvraag.  

 

 Cliënten die intraveneuze medicatie of voeding, intrathecale pompen etc. nodig hebben. 

 

Een besluit tot uitsluiting of overplaatsing wordt genomen op grond van de in- en exclusiecriteria, door een zorgcoordinator 

/ wijkverpleegkundige / Intern Kern Team in overleg met de huisarts / de bewoner / diens vertegenwoordiger en/of het 

multidisciplinair team. 

 
Bij twijfel zal de directeur zorg besluiten om te komen tot “best passende” hulp en/of zorg en/of begeleidingsaanbod in de 

“best passende” leefomgeving voor de bewoner. Indien nodig wordt de wijkverpleegkundige en/of functionaris (bijv. Wmo- 

consulent) uit het sociaal kern team de Bilt betrokken bij het overleg. 



 


