In- en uitsluitingscriteria woonvormen voor
mensen met verstandelijke beperking
Woongroepen Artaban en De Es
Insluitingscriteria:
Bij onze VG zorg kan iedereen van 18 jaar of ouder terecht met een geldige
zorgindicatie VG /ZZP 3, 4, 5, 6, 8 Omdat onze VG locatie een woonvoorziening is
dient u minimaal 6 dagdelen dagbesteding te hebben.
Uitsluitingscriteria:
Er is een aantal situaties waarbij ondanks de aanwezige indicatie een plaatsing bij Rudolf
Steiner Zorg niet mogelijk is of overplaatsing noodzakelijk is. Dit zijn de zogenaamde
uitsluitingscriteria. Dit is altijd een individueel traject waarbij wij u als bewoner en familie
nauw betrekken.
Uitsluitingscriteria VG zorg:
 Omdat we op Artaban en de Es beperkt gebruik kunnen maken van middelen en
maatregelen (volgens de BOPZ richtlijnen) en gezien het open karakter van beide
woongroepen dienen cliënten met een Rechterlijke machtiging (RM) of
Inbewaringstelling (IBS) uitgesloten te worden van opname.
 Er is naast de verstandelijke beperking sprake van ernstige psychiatrische
problematiek met sterk verstorend gedrag, zoals regelmatig voorkomende agressie,
woede aanvallen, onveilig gedrag ten opzichte van zichzelf, andere bewoners,
bezoeker en medewerkers;
 Er is sprake van wegloopgedrag. Artaban en De Es zijn geen gesloten woning.
 Omdat we op Artaban en De Es geen wakende nachtdienst hebben en geen
mogelijkheid hebben om cliënten te bewaken met beeld- en/ of geluidsapparatuur
kunnen cliënten waarvoor deze vormen van actieve nachtzorg noodzakelijk is niet
worden opgenomen.

Woongroep de Linde
Insluitingscriteria:
Woongroep de Linde is gericht op de VG client in zijn ouderdom. De leeftijdsgrens is
gemiddeld 50+ en er zijn duidelijke redenen dat het wonen en werken in de volwassen VG
groepen niet meer goed gaat. Dit kan om aansluitingsproblemen gaan of ouderdomsziekten.
Er is een zorgindicatie VG / ZZP 3, 4, 5, 6, 8 In sommige gevallen kan ook een V&V
indicatie aan de orde zijn (dan is de ouderdomsproblematiek leidend) V&V / ZZP 5, 6 ,7 ,8.
Uitsluitingscriteria VG ouderenzorg:
 Omdat we op de Linde beperkt gebruik kunnen maken van middelen en
maatregelen (volgens de BOPZ richtlijnen) en gezien het open karakter van beide
woongroepen dienen cliënten met een Rechterlijke machtiging (RM) of
Inbewaringstelling (IBS) uitgesloten te worden van opname.
 Er is naast de verstandelijke beperking sprake van ernstige psychiatrische
problematiek met sterk verstorend gedrag, zoals regelmatig voorkomende agressie,
woede aanvallen, onveilig gedrag ten opzichte van zichzelf, andere bewoners,
bezoeker en medewerkers;
 Er is sprake van wegloopgedrag. De Linde is geen gesloten woning.
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