In- en exclusiecriteria CuraMare intramurale ouderenzorg
Doel
CuraMare ouderenzorg wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan zorgvragers. Om dit
op iedere locatie te bereiken gelden voor de verschillende woonzorgvormen een aantal in- en
exclusiecriteria. In de exclusiecriteria worden de grenzen van de zorgverlening aangegeven c.q.
worden criteria benoemd op basis waarvan kan worden besloten of een zorgvrager wel of niet wordt
toegelaten op een locatie of tot overplaatsen van een zorgvrager naar een andere woonvorm dient te
worden besloten.
Plaatsing
Een besluit inzake plaatsing wordt genomen op basis van de vastgestelde in- en exclusiecriteria door
de teammanager, zo nodig in samenspraak met de huisarts en/of de Specialist Ouderengeneeskunde
en locatiemanager.
Een besluit tot plaatsing van zorgvragers met complexe problematiek op een plaats waar de medische
behandeling door de specialist ouderengeneeskunde zal worden uitgevoerd zal altijd in overleg met
één van de specialisten ouderengeneeskunde plaatsvinden.
CuraMare Zorgbemiddeling werkt binnen de kaders van deze in- en exclusiecriteria.
Overplaatsing
Indien bij een zorgvrager als gevolg van de ontwikkeling van de problematiek een indicatie ontstaat
voor overplaatsing naar een andere locatie wordt dit besluit weloverwogen genomen in een MDO in
goed overleg met de zorgvrager of diens vertegenwoordiger.
Doel blijft zorgvragers zo veel en zo lang mogelijk zorg te bieden binnen de woonzorglocatie naar
keuze. De organisatie spant zich in de zorg zodanig te organiseren dat op iedere woonzorglocatie
verantwoorde zorg geboden kan worden voor een zo breed mogelijk spectrum van zorgvragen.
Woonvormen
CuraMare ouderenzorg kent verschillende woon-zorgvormen, te onderscheiden in drie categorieën, te
weten:
1. Zorgappartementen: wonen met zorg op een locatie:
a. met behandeling
b. zonder behandeling (u houdt uw eigen huisarts)
2. Woongroepen:
a. wonen en zorg voor psychogeriatrische bewoners en
b. wonen en zorg voor bewoners met complexe somatische beperkingen.
3. Zorghotelkamers*
Inclusiecriteria
Voor alle woonzorgvormen gelden de volgende inclusiecriteria:
- Het beschikken over een passende indicatie.
- Zorgvragers met ernstige fysieke agressie onder bepaalde voorwaarden.
- Zorgvragers met IBS (in bewaringstelling) en RM (Rechtelijke Machtiging) onder bepaalde
voorwaarden.

* Zorghotel-zorg omvat: Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ), herstelzorg, respijtzorg (tijdelijk verblijf
ter ontlasting van de mantelzorger), vakantieverblijf met zorg, palliatieve terminale zorg en eerstelijns
verblijf (met en zonder behandeling).
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Exclusiecriteria
Voor alle woonzorgvormen gelden de volgende exclusiecriteria:
- Zorgvragers met acuut psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.
- Zorgvragers met ernstige verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.
- Zorgvragers waar specialistische verpleegtechnische handelingen zijn vereist, zoals op dit
moment bijvoorbeeld voor zorgvragers die afhankelijk zijn van beademing en comateuze
patiënten.
Zorgappartementen
 BOPZ indicatie bij opname.
 De bewoner is zodanig gedesoriënteerd in tijd, plaats en persoon, dat er meer toezicht en
begeleiding nodig is dan kan worden gegeven op het eigen appartement.
Zorghotelkamers
 Ernstige gedragsproblemen waaronder agressie, neiging tot zwerven en suïcidaal gedrag
(mogelijk bekend naar aanleiding van eerdere opnames).
 Zorgvragers met dementie (of ander NAH met ernstige cognitieve problemen) waarbij dit leidt tot
dwaalgedrag en/of wegloopgedrag en/of gevaarlijke situaties opleveren voor de zorgvrager zelf of
diens omgeving.

Aanvullende locatie gebonden exclusiecriteria:
1. Voor alle locaties behalve Nieuw Rijsenburgh:
- Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ).
2. Voor Ebbe en Vloed:
- Jonge mensen met dementie in erg goede lichamelijke conditie met wegloopgedrag (gevaar
om over hekken dakterras te klimmen).
3. Voor Het Spectrum:
- Zorgvragers met dementie (of ander NAH met ernstige cognitieve problemen) waarbij dit leidt
tot dwaalgedrag en/of wegloopgedrag en/of gevaarlijke situaties opleveren voor de bewoner
zelf of diens omgeving.
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