
 

 
 
Inplaatsingscriteria 
Indien een cliënt als gevolg van een psychosociale en/of somatische redenen gebruik willen 
maken van “wonen met zorg” dan kan de cliënt ervoor kiezen om in de zorgvilla te komen 
wonen. Cliënten die zorg willen ontvangen welke uit de WLZ of WMO gefinancierd wordt, 
dienen een indicatie te hebben van het CIZ of gemeente. Cliënten met een indicatie vanuit de 
ZVW worden geïndiceerd door een wijkverpleegkundige (Hbo) van de Holland Zorggroep. 
Het gaat om cliënten met ZIN of PGB. Het beleid van de zorgvilla is erop gericht dat cliënten 
vanaf lichte zorg tot en met intensieve zorg welkom zijn in de zorgvilla. De doelstelling is dat 
cliënten er altijd mogen blijven wonen, tot aan hun overlijden. Uiteraard binnen de grenzen 
van wat medisch en sociaal verantwoord is. 
 
Uitsluitings en- of overplaatsingscriteria 
Een aantal factoren kan aanleiding geven om een cliënt niet te laten wonen in de zorgvilla en 
om de cliënt over te plaatsen naar een andere gespecialiseerde zorginstelling. 
 
Het gaat hierbij om cliënten: 
 

● die een WLZ indicatie waarbij de zorg niet in een PGB uitbetaald kan worden. Dit kan 
verschillende oorzaken hebben, o.a. bij het zorgprofiel 9VV, bij schulden en het niet 
hebben van een geschikte gewaarborgde hulp. De cliënt kan dan wel de zorgkosten 
vanuit eigen middelen betalen, waarbij uitgegaan wordt van een minimum van de 
inkomsten ten hoogte van een ZZP4.  

 
● Met ernstige psychiatrische/ psychogeriatrische gedragsstoornissen die niet 

behandelbaar zijn waardoor de cliënt een gevaar vormt voor zichzelf of de ander. Een 
“gevaar” zijn betekent dat de medewerkers veiligheid en geborgenheid niet meer 
kunnen garanderen. Het wonen in de zorgvilla vormt een bedreiging voor het welzijn 
van de cliënt of diens mede cliënten. 

  
● wanneer er zich tijdens het verblijf  van de cliënt ernstige psychiatrische 

gedragsstoornissen ontwikkelen dan zullen deze objectief gemeten worden d.m.v. 
observaties die vastgelegd worden in observatielijsten, welke dienen als 
meetinstrument. Kortom: psychiatrische stoornissen die de behandeling- en 
begeleidingsmogelijkheden in een zorgvilla overstijgen. 

 
● wanneer de bewoner ernstig ziek wordt waardoor het medisch onverantwoord is om 

“thuis” te blijven. Geredeneerd vanuit de thuissituatie zal de cliënt dan opgenomen 
moeten worden in een ziekenhuis of een daarvoor gespecialiseerde instelling. Het 
appartement zal beschikbaar blijven, tot het moment dat de cliënt de huur opzegt. 

 
Alvorens er tot over of uitplaatsing wordt overgegaan is een zorgvuldige afstemming met alle 
betrokkenen van groot belang en een onmisbare voorwaarde voor de uiteindelijke 
besluitvorming. De cliënt en/of cliënt vertegenwoordiger zal betrokken worden bij een 
multidisciplinair overleg. Dit is een periodiek overleg waar de somatische, psychische- en  



 

 
 
 
 
sociale aspecten van de cliënt besproken worden. Observatie en rapportage gegevens vanuit 
het zorgdossier spelen hierbij een belangrijke rol.  
 


