
 

In- en uitsluitingscriteria

Insluitingscriteria:
 
Binnen Rudolf Steiner Zorg kan in principe iedereen terecht met een geldige zorgindicatie V&V ZZP 
4, 5, 6, 7, 8 en 9B.
 
Let op bij een spoed of tijdelijke indicatie. Deze indicatie moet omgezet worden naar een  
langdurige indicatie. Mocht deze niet worden toegekend dan kan u niet bij ons blijven wonen.

Uitsluitingscriteria:
 
Er zijn een aantal situaties waarbij ondanks de aanwezige indicatie een overplaatsing noodzakelijk 
is. Dit zijn de zogenaamde uitsluitingscriteria. Dit is altijd een individueel traject waarbij wij u als 
bewoner en familie nauw betrekken.

Uitsluitingscriteria somatische zorg:
Indien er naast de somatische grondslag ook een psychogeriatrische of psychiatrische 
problematiek speelt waarbij:
! Er loopdrang is naar buiten die onveilige situaties tot gevolg heeft; 
! Er met regelmaat en door het ziektebeeld niet corrigeerbaar gedrag is dat storend is 
voor de overige bewoners op deze afdeling. Denk aan overmatig roepen, voortdurend dwalen, 
decorumverlies, dwangmatig gedrag; 
! Psychiatrische problematiek die ondanks inzet van gedragsinterventies onder begeleiding 
van Parnassia (GGZ) en/of medicatie niet tot het gewenste resultaat leiden. Overplaatsing kan 
intern plaatsvinden naar onze psychogeriatrische afdeling of naar een externe GGZ intstelling 
(al dan niet tijdelijk).

Uitsluitingscriteriacriteria psychogeriatrische zorg: 
! Ernstige psychiatrische problematiek met sterk verstorend gedrag naast de 

psychogeriatrische problematiek die ondanks inzet gedragsinterventies van onze 
psycholoog en/of begeleiding van Parnassia (GGZ) en/of medicatie niet tot voldoende 
resultaten leiden. Te denken aan regelmatig voorkomende agressie, woedeaanvallen, 
onveilig gedrag t.o.v. andere bewoners, bezoekers en medewerkers. Overplaatsing zal extern  
plaatsvinden naar een GGZ instelling (al dan niet tijdelijk).

! Onze tijdelijke locatie de Brug heeft een aantal kenmerken die in individuele gevallen maakt 
dat deze minder geschikt is. Die worden in de intakefase/rondleiding besproken en 
afgewogen.

! Er is geen veilige buitenomgeving waar bewoners zelfstandig kunnen verblijven.
! Er is een lange gang die voor sommige mensen te onrustig is en daarmee hun gedrag en  

welbevinden nadelig beïnvloeden (onrust/agressie).

De locatiemanager
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