In- en exclusiecriteria Woon- Zorgvoorziening Nieuw Boschzicht
Nieuw Boschzicht is een particuliere woon- zorgvoorziening en biedt in een kleinschalige en exclusieve woonomgeving persoonlijke zorg en dienstverlening aan ouderen.
Wij bieden:
• Zorg voor onbepaalde tijd van licht tot intensieve begeleiding.
• Zorg voor de indicatie ZZP 5-6-7
• Service aan huis in je eigen appartement (maaltijdservice, personenalarmering)
• Overige diensten: fysiotherapie, ergotherapie, pedicure, kapper.
Bij de intake wordt gelet op de inpasbaarheid van de zorgzwaarte binnen het team. Wij screenen de
mensen eerst zelf, dit doet onze eigen verpleegkundige. Na deze screening zal beoordeeld worden of
de bewoner past binnen de zorgsetting van Nieuw Boschzicht.
Nieuw Boschzicht garandeert de cliënten 24 uur per dag, 7 dagen in de week service en professionele
zorg.
Ook wanneer de zorgbehoefte toeneemt kan Nieuw Boschzicht dit bieden en kan de bewoner in zijn
appartement blijven wonen. Alle zorg van licht tot terminale zorg kan geleverd worden, met uitsluiting van infuusgebruik.
Nieuw Boschzicht heeft het beleid dat vrijheidsbeperkende maatregelen nooit onder dwang worden
toegepast.
Inclusiecriteria:
• Psychogeriatrische aandoening
• Somatische aandoening of beperking
• Lichamelijke handicap
• Zintuigelijke handicap of communicatieve stoornis
• Psychosociale problemen
Nieuw Boschzicht is een voorziening op algemeen christelijke grondslag, waarbij niemand wordt uitgesloten op basis van geloof of cultuur.
Exclusiecriteria:
Het beleid van Nieuw Boschzicht is dat er in principe niemand wordt overgeplaatst naar een verpleeghuis. Echter kan hiervan worden afgeweken wanneer verblijf binnen Nieuw Boschzicht niet
meer verantwoord is. Dit kan in het geval zijn wanneer:
• De bewoner een gevaar vormt voor overige bewoners.
• De bewoner overmatig agressief gedrag vertoont jegens medewerkers of medebewoners.
• De bewoner aanhoudend ernstige overlast bezorgt aan zijn directe omgeving.
• Er aan de bewoner geen adequate zorg meer geboden kan worden (bijvoorbeeld door zorgweigering)
• De hygiënische omstandigheden van dien aard zijn dat zij ernstige gezondheidsrisico’s op
kunnen leveren.
Op het moment dat een van bovenstaande situaties ontstaan zal er een multidisciplinair overleg
plaatsvinden om de situatie te beoordelen.
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Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, de huisarts, de directie, een verpleegkundige en de contactverzorgende.
Procedure voor uitstroom:
Indien er tot de conclusie is gekomen dat uitplaatsing niet voorkomen kan worden zal de directie
de uitkomsten van de bewoner, zijn familie en of diens vertegenwoordiger.
In samenwerking met de bewoner en zijn vertegenwoordiger wordt er gekeken naar een mogelijke plaatsing in een verpleeghuis of anderszins.
De zorgmanager of dienst plaatsvervanger begeleidt de uitplaatsing en onderhoudt de contacten
met de familie en bij de uitplaatsing betrokken partijen.
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