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Intakeprocedure nieuwe cliënten Franciscus Thuis 
 
Doel 
Nieuwe cliënten bij Franciscus Thuis worden naar behoefte geïnformeerd over de 
intakeprocedure. Daarbij is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van wat zij kunnen 
verwachten van Zorgcentrum Sint Franciscus, met in het bijzonder van de 
wijkverpleegkundige en van de medewerkers. Daarnaast hebben nieuwe cliënten bij 
Franciscus Thuis recht op informatie over de extramurale zorgverlening. 
 
Verantwoordelijkheden  
De wijkverpleegkundige en de zorgmedewerkers van Franciscus Thuis zijn verantwoordelijk 
voor de informatievoorziening naar de cliënt. 
 
Een nieuwe cliënt kan op verschillende manieren bij Franciscus Thuis worden aangemeld. Dit 
kan door de cliënt zelf, via de huisarts, de transferverpleegkundige of andere disciplines. 
Voor iedere cliënt dient door de wijkverpleegkundige bepaald te worden welk zorgprobleem 
zich voordoet. Hier wordt passende zorg voor gezocht/gegeven. 
Iedere cliënt dient over informatie te beschikken omtrent de gang van zaken binnen de  
zorgverlening van Franciscus Thuis en de bereikbaarheid hiervan. 
Zorg thuis kan indien noodzakelijk binnen 24 uur gestart worden. 
Indien de cliënt of diens contactpersoon wenst dat er een sleutel van de cliënt in beheer 
wordt gegeven aan Zorgcentrum Sint Franciscus, dient de ‘Procedure sleutelbeheer 
wijkcliënten’ geraadpleegd te worden. 
 
Werkwijze 

1. Bij aanmelding van een nieuwe cliënt wordt samen met de cliënt en diens 

contactpersoon een afspraak gemaakt door de wijkverpleegkundige voor een 

intakegesprek. Bij directe inzet van zorg dient het gesprek binnen 5 werkdagen na de 

start van de zorg plaats te vinden. 

 

2. Er vindt een intakegesprek plaats met de cliënt, diens contactpersoon en de 

wijkverpleegkundige. Hierin wordt het volgende besproken: 

 

 Informatiemap Franciscus Thuis wordt toegelicht. 

 Bereikbaarheid wijkverpleegkundige en medewerkers. 

 Uitleg zorg thuis: financiering, zelfredzaamheid, hulpmiddelen, mantelzorg 

etc. 

 Zorgdossier en de werkwijze hiervan, assessment, risicosignalering, zorgplan, 

evaluatie, rapportage. 

 Aanleiding wordt gevuld. 

 



 

Titel: intakeprocedure nieuwe cliënten Franciscus Thuis Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: wijkverpleegkundige Akkoord OR d.d.: n.v.t. 

Versiedatum: 12 augustus 2019 Pagina 2 van 2 

 

3. Zorgplan wordt opgesteld door de wijkverpleegkundige a.d.h.v. het assessment. 

Hierna wordt goedkeuring gevraagd aan de cliënt en/of diens contactpersoon 

(ondertekening). 

 

4. De zorgleveringsovereenkomst wordt door de receptiemedewerker binnen 3 

werkdagen opgesteld en in tweevoud opgestuurd voor ondertekening door de cliënt. 

 

5. Deze ondertekende zorgleveringsovereenkomst (1 exemplaar) wordt door de cliënt, 

al dan niet persoonlijk, binnen 5 werkdagen na ontvangst ingeleverd bij de 

receptiemedewerker. 

 

6. Halfjaarlijks wordt het zorgplan bekeken en geüpdatet door de wijkverpleegkundige. 

Evaluatiegesprekken vinden plaats op verzoek van familie of op indicatie van de 

wijkverpleegkundige.  

 

7. Indien nodig wordt naar aanleiding van de evaluatie het zorgplan aangepast door de 

wijkverpleegkundige. 

 
 

 
 
 
 

 


