
Aannamebeleid  
  
Indien een potentiële bewoner zich aanmeldt (hetzij schriftelijk, digitaal of telefonisch) zal er 
binnen een week na aanmelding een gesprek gepland worden tussen (vertegenwoordiger van) 
de zorgvrager en de zorgverlener met als primaire doel de zorgvraag in kaart te brengen. 
  
Tijdens het gesprek komen onderstaande onderwerpen ter sprake:  

• Indicatie welke nog minstens 3 maanden geldig is;  
• Zorgplan met risico inventarisatie van maximaal 1 jaar oud;  
• Budgethouder; 

• Mentorschap; 
• Bewindvoerder; 
• Curator; 
• WA verzekering (verplicht); 

• Ziektekostenverzekering(verplicht);  
• Saneringsbewijs tandarts(verplicht);  
• Geldig ID kaart/paspoort(verplicht).  

  
Tevens wordt er duidelijk aangegeven vanuit welke methode/visie wij zorg leveren.  

• Het geldende protocol Regels wordt uiteen gezet en een exemplaar verstrekt.  
• Het geldende protocol Inspraak cliënten wordt uiteen gezet en een exemplaar verstrekt.  
• Het geldende protocol Klachten met betrekking   tot de zorg  wordt uiteen gezet en een 

exemplaar verstrekt. 
• De geldende gedragscode wordt uiteengezet en een exemplaar verstrekt.  

  
Na het 1ste gesprek en indien de benodigde informatie is aangeleverd, zal, in samenspraak met een 
orthopedagoog, een integratief  risico-analyse worden opgemaakt zodat wij, als beoogde zorgverlener, 
kunnen inschatten of , binnen de huidige setting, aan de zorgvraag voldaan kan worden.  
Dit rapport wordt teruggekoppeld naar de zorgvrager(diens vertegenwoordiger).  
  
Indien zorgvrager en zorgverlener na een vervolggesprek tot overeenstemming komen dienen alle 

noodzakelijke contracten worden ondertekend en relevante protocollen voor gezien en van een 
akkoord worden voorzien alvorens daadwerkelijk kan worden overgegaan tot uitvoering van de 
overeengekomen zorgplicht. 
  
Exclusie criteria zijn: 
Bewoners:  

• die jonger zijn dan 18 jaar 
• van het vrouwelijke geslacht  

• met psychogeriatrische problematiek  
• die uitzicht hebben op uitstroom of  enige mate van zelfstandig wonen  
• die in mindere mate mobiel zijn (lichamelijke beperkingen) en/of  waar structurele 

verpleegkundige handelingen nodig zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rechten(en plichten) 
Elke cliënt heeft rechten binnen en buiten onze instelling:  

• Het recht op informatie. 
• Het recht op zeggenschap. 

• Het recht op geheimhouding. 
• Het recht op privacy. 
• Het recht op vrijheid. 
• Het recht op goede zorg. 

• Het recht om te klagen. 
• Het recht op veiligheid. 
• Het recht op eten en drinken. 
• Het recht op een dak boven je hoofd.  

• Het recht op vrije meningsuiting.  
• Het recht op een vertegenwoordiger.  
• Het recht op een cliënten overleg. 

  
Laat je goed voorlichten of  kijk op : http://www.rechtenvanclient.nl/ voor meer informatie. 

 


