
                                                           Uitsluitingscriteria It Aventoer December 2019 

 

Uitsluitingscriteria 
Bedriuwenpleats It Aventoer 

Bedriuwenpleats It Aventoer levert hoofdzakelijk zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg 

(WLZ) met de zorgprofielen VG/ZZP 3, 4, 5, 6 en 8. Zorgprofiel VG/ZZP 7 kan alleen geboden 

worden onder bepaalde omstandigheden en in nauwe samenwerking met de betrokken 

behandelaars en andere partijen. Naast de WLZ wordt er op It Aventoer in beperkte mate 

ambulante zorg en dagbesteding geboden op basis van de WMO. Dagopvang op It Aventoer 

op basis van de Jeugdwet wordt in de loop van 2018 volledig afgebouwd. 

De geboden WLZ zorg op It Aventoer bestaat uit 24-uurs zorg (wonen), dagbesteding en 

logeren. In beginsel probeert It Aventoer te voldoen aan alle zorgvragen, echter er is een 

aantal situaties waarbij ondanks de aanwezige indicatie een plaatsing bij Bedriuwenpleats It 

Aventoer niet mogelijk is of overplaatsing noodzakelijk is. Dit zijn de zogenaamde 

uitsluitingscriteria. Dit is altijd een individueel traject waarbij wij u als cliënt en familie nauw 

betrekken. 

Bedriuwenpleats It Aventoer hanteert de volgende uitsluitingscriteria: 

 Cliënten die vallen onder de Wet Zorg en Dwang. 

 Cliënten met een Rechterlijke machtiging (RM) of Inbewaringstelling (IBS). 

 Cliënten die ernstige criminele vergrijpen hebben gepleegd en hoge recidivekans 

hebben. 

 Cliënten met verslavingsproblematiek. 

 Discriminatie en intimiderend gedrag van cliënt en/of naaste(n). 

 Werkomgevingen waarin de zorg niet veilig uitgevoerd kan worden (ARBO). 

 Wanneer er naast de verstandelijke beperking sprake is van ernstige psychiatrische 

problematiek met sterk verstorend gedrag, zoals regelmatig voorkomende agressie, 

woede aanvallen, onveilig gedrag ten opzichte van zichzelf, andere bewoners, 

bezoekers en medewerkers. 

 Wanneer er sprake is van herhaaldelijk wegloopgedrag, Bedriuwenpleats It Aventoer 

is geen gesloten instelling. 

 Ernstige psychiatrische problematiek zonder verstandelijke beperking, zoals 

psychose, suïcidaliteit. 

 Ernstige gedragsproblematiek waarbij cliënt en/of ouders niet bereid zijn om tot 

afspraken in het zorgplan te komen. 

 Cliënt heeft dementie. 


