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In- en exclusiebeleid 
 
Inleiding 
 
Zorgcentrum St Franciscus heeft op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen de plicht om 
verantwoorde zorg te leveren. Indien de organisatie niet of niet meer aan deze plicht kan 
voldoen, is niet inhuizen of (intern) verhuizen van de cliënt aan de orde. 
Het doel van het in- en exclusiebeleid is dan ook het waarborgen van verantwoorde zorg voor 
elke individuele cliënt.  
 
Verantwoordelijkheden 
 
Alle aangemelde cliënten met een positieve en geldige Wlz-indicatie voor zorg met verblijf vanaf 
zzp 4 met of zonder behandeling, worden besproken door de teamleiders en zorgadviseurs. Zo 
nodig wordt het MT betrokken bij de besluitvorming of en hoe de benodigde verantwoorde zorg 
geboden kan worden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de directie. 
 
Werkwijze intramuraal 
 
Het CIZ stelt een zorgzwaartepakket vast op basis van de soort zorg en ondersteuning die een 
cliënt nodig heeft. Binnen St Franciscus zijn cliënten vanaf zzp 4 met of zonder behandeling (en 
zo nodig een BOPZ-verklaring) welkom, mits de benodigde zorg geboden kan worden. 
Als de toestand van een cliënt zodanig verandert, dat de zorgvraag niet meer past binnen de 
toegekende zzp en/of als er niet meer over verantwoorde zorg kan worden gesproken, zal een 
nieuwe, passende zzp aangevraagd moeten worden en/of zal de cliënt mogelijk moeten 
verhuizen. 
Als de cliënt c.q. cliëntvertegenwoordiger niet akkoord gaat met het aanvragen van een 
passende zzp of met verhuizen naar een passende plek binnen of buiten St Franciscus, kan 
door St Franciscus een beroep gedaan worden op deskundigen  zoals een specialist 
ouderengeneeskunde en/of een psycholoog. 
Als de benodigde zorg niet op verantwoorde wijze binnen St Franciscus geboden kan worden, 
zal verhuizen naar een andere instelling noodzakelijk zijn. 
 
Werkwijze extramuraal 
 
De wijkverpleegkundige stelt een indicatie op voor benodigde extramurale zorg die vanuit de 
Zorgverzekeringswet vergoed wordt. 
Cliënten die al een geldige Wlz-indicatie hebben, ontvangen zorg in de vorm van een Modulair 
Pakket Thuis. Het kan dan gaan om verpleging, verzorging en/of dagverzorging. Als de 
benodigde zorgvraag de mogelijkheden of de te dragen verantwoording overschrijdt, of als de 
zorgvrager geen zorg wil dragen voor benodigde randvoorwaarden (bijv. aanschaf van 
hulpmiddelen), kan St Franciscus de gevraagde zorg niet (langer) leveren.  
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Voor deelname aan de dagverzorging PG dient een cliënt te beschikken over een positieve 
beschikking vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze beschikking wordt toegekend 
door de gemeente. De gemeente hanteert o.a. als voorwaarde dat de cliënt op enigerlei wijze 
profiteert van de aangeboden begeleiding op verpleeghuiszorgniveau. Cliënten met een geldige 
Wlz-indicatie voor dagverzorging kunnen deelnemen aan de dagverzorging, zolang zij thuis 
verblijven (zie boven bij MPT). Als de zorgvraag de mogelijkheden of de te dragen 
verantwoordelijkheid overschrijdt, kan St Franciscus de gevraagde zorg niet (langer) leveren. 
 
Met een geldige Wlz-indicatie kunnen cliënten die woonachtig zijn in een zorg- of 
aanleunappartement dat gekoppeld is aan Zorgcentrum St. Franciscus,  gebruik maken van een 
Volledig Pakket Thuis; Zij ontvangen alle zorg  thuis zoals zij die intramuraal in het 
verzorgingshuis ook zouden ontvangen. Als de zorgvraag de mogelijkheden of de te dragen 
verantwoordelijkheid overschrijdt, of als de zorgvrager geen zorg wil dragen voor benodigde 
randvoorwaarden (bijv. aanschaf van hulpmiddelen), kan St Franciscus de gevraagde zorg niet 
(langer) leveren. 
 
 


