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In- en exclusiecriteria voor cliënten Stichting Vredewold 

 

Omschrijving organisatie: 

Stichting Vredewold heeft een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de 

Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de regeling Eerstelijnsverblijf (ELV). Wij bieden plaats aan cliënten in 

de sector Verpleging en Verzorging in het kader van de indicaties  VV 4, 5, 6, 7 en 8 aan totaal ruim 

140 cliënten op twee locaties, te weten woonzorgcentrum Vredewold aan de Pulvertorenstraat en de 

kleinschalige woonvoorziening Leeksterschans aan het Vredewoldplantsoen. Het betreft hier 

indicaties inclusief en exclusief behandeling. In het kader van de medische- en paramedische 

behandeling wordt samengewerkt met Zonnehuisgroep Noord.  

Doel van de in- en exclusiecriteria:  

De in- en exclusiecriteria beschrijven onder welke voorwaarden een cliënt in aanmerking komt voor 

het wonen op een van de locaties. De in -en exclusiecriteria zijn bedoeld als richtlijn,  in het kader 

waarvan met de cliënt en/of familie de mogelijkheden voor toelating wordt besproken. Uitgangspunt 

daarbij is dat wij samen met de cliënt en zijn familie kijken waar optimaal tegemoet kan worden 

gekomen aan de zorgbehoefte en de wens van de cliënt.  Indien nodig wordt daarbij de behandelend 

arts geconsulteerd. Onafhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt is het doel de zorg doelmatig, 

veilig en kwalitatief verantwoord te realiseren.  Het streven is daarbij onze zorg levensloopbestendig 

te laten zijn, zodat de noodzaak tot (intern) verhuizen zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Inclusiecriteria: 

 U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening 

blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Dit 

wordt vastgelegd in een indicatiebesluit. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. Het kan 

hierbij gaan om één van onderstaande indicaties: 

 

VV4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging; 

VV5: Beschermd wonen met dementiezorg; 

VV6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging; 

VV7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de 

nadruk op begeleiding; 

VV8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de 

nadruk op verzorging/ verpleging. 

 

 Voor sectorvreemde indicaties, zoals indicaties met een LG grondslag geldt dat per situatie 

beoordeeld wordt of deze kan worden omgezet in een VV indicatie.  
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Aanvullend inclusiecriterium voor de BOPZ aangemerkte afdeling van Vredewold: 

 Een door het CIZ uitgevoerde toets in het kader van de Wet BOPZ (Wet Bijzondere 

opnemingen psychiatrische ziekenhuizen)1.  

 Een rechterlijke machtiging (RM)2. 

 

Exclusiecriteria: 

1. Voor cliënten met een Wlz-indicatie op somatische grondslag: 

 cliënten die van beademingsapparatuur afhankelijk zijn;  

 cliënten met Continue Ambulante Peritoneale Dialyse;  

 cliënten in coma; 

 cliënten met een infuus, bij wie 24-uur bewaking van vitale functies noodzakelijk is 

 cliënten die intensieve reactivering nodig hebben.  

 

2. Voor cliënten met een indicatie op psychogeriatrische grondslag: 

 cliënten die een gevaar opleveren voor zichzelf of hun omgeving ondanks de veiligheid van 

de opname; 

 cliënten die beschikken over een Inbewaringstelling (IBS)3. 

 cliënten voor wie een uitsluitingscriterium van toepassing is, zoals genoemd onder 1.  

 

Aanvullend: 

Wanneer  de zorgvraag van een cliënt die reeds verblijft op een van de locaties zodanig wijzigt, dat 

sprake is van een van bovenstaande situaties, zal in samenspraak met cliënt en/of de (wettelijk) 

vertegenwoordiger gekeken worden, waar de zorgverlening een passend vervolg kan krijgen.  

De organisatie heeft een inspanningsverplichting, teneinde voor de cliënt een passende plaats te 

vinden in een woonomgeving die aansluit bij zijn behandel/zorgbehoefte. De zorgbemiddelaar van 

Vredewold zal desgewenst een actieve rol vervullen in dit proces.  

Wanneer cliënt en/of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger niet bereid is medewerking te verlenen aan 

een overplaatsing, noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de behandel/zorgbehoefte, kan de Raad 

van Bestuur een procedure starten voor eenzijdige opzegging van de zorgovereenkomst. 

 

 

                                                           
1 Artikel 60 Bopz beschermt de rechten van de cliënt. Gedwongen opname via artikel 60 gebeurt 
alleen als de cliënt geen bereidheid noch verzet toont tegen de opname of het verblijf. De mening 
van de cliënt wordt daarbij zorgvuldig betrokken. Zijn of haar mening kan aan verandering 
onderhevig zijn. Daarom is het van belang om niet te veel tijd te laten verstrijken tussen de 
uitvoering van de Bopz-toets en feitelijke opname in een Bopz-aangemerkte afdeling.   
2  Een rechterlijke machtiging is een beslissing van de rechter dat een cliënt gedwongen opgenomen 
moet worden of blijven. Er zijn verschillende soorten rechterlijke machtigingen, maar de term wordt 
meestal gebruikt voor de 'voorlopige machtiging (VM)' en voor de 'machtiging tot voortgezet verblijf 
(MVV)'. 
3 Een inbewaringstelling is een spoedmaatregel om iemand gedwongen op te nemen in een instelling. 
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