In- en exclusiecriteria voor de Vivium woonlocaties voor mensen met dementie
Elke vraag tot verhuizing wordt afzonderlijk bekeken. Daarbij spelen onderstaande criteria
een belangrijke rol. Maar uitzonderingen zijn mogelijk. Iedere situatie is uniek en vraagt om
een persoonlijke benadering en de best passende oplossing.
De onderstaande in- & exclusiecriteria gelden voor de locaties De Antonius Hof, De
Vesting, De Bolder, De Ruyterstraat, Hogewey, Oversingel pg, De Stichtse Hof, De
Dennen en Torendael.
Inclusie criteria:
• In bezit zijn van een indicatie met als 1e grondslag psychogeriatrie ZZP 5 of ZZP 7
met of zonder Bopz-artikel 60, rechterlijke machtiging (Rm) of inbewaringstelling (ibs).
• Behoefte aan 24 uurs zorg, beschermde omgeving en hulp bij aanbrengen van
structuur.
• Onrust en behoefte aan lopen is geen bezwaar.
• Bekend met dwaalgedrag / wegloopgevaar is geen bezwaar.
Exclusie criteria
• Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen waarvoor de
deskundigheid niet in huis is.
• Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.
• Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.
• Cliënten met ernstige gedragsproblemen waardoor:
het sociale functioneren binnen de leefgroep wordt ontwricht en/of
de cliënt een gevaar gaat vormen voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf
en/of anderen waartegen binnen de setting van de leefgroep onvoldoende
bescherming kan worden geboden.
• Jonge mensen met dementie (jonger dan 65 jaar) kunnen we niet de passende
omgeving bieden die zij nodig hebben.
Vivium wil ook cliënten met ernstige gedragsproblemen een zo goed mogelijk thuis bieden.
Iedere situatie wordt zorgvuldig afgewogen met de specialist ouderengeneeskunde, de
sociaal agoog en de familie van de cliënt.
De onderstaande in- & exclusiecriteria gelden voor de locatie De Zandzee.
Inclusie criteria:
• In bezit zijn van een indicatie met als 1e grondslag psychogeriatrie ZZP 4 zonder
behandeling.
• Behoefte aan een begrijpelijke en overzichtelijke omgeving, sociale contacten en een
op de doelgroep afgestemde dienstverlening en veiligheid.
• Men is in staat zelf vorm te geven aan de dag en de weg in huis te vinden.
Exclusie criteria
• In bezit zijn van een indicatie met als 1e grondslag psychogeriatrie ZZP 5 of ZZP 7.
• Wanneer desoriëntatie van dien aard is dat Bopz artikel 60 aan de orde is.
• Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen waarvoor de
deskundigheid niet in huis is.
• Cliënten met ernstige gedragsproblemen waardoor de cliënt een gevaar gaat vormen
voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en/of anderen waartegen binnen de
locatie onvoldoende bescherming kan worden geboden.
• Jonge mensen met dementie (jonger dan 65 jaar) kunnen we niet de passende
omgeving bieden die zij nodig hebben.

