Uitsluitingscriteria
Zorgboerderij Wierickerstee
Zorgboerderij Wierickerstee wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan haar
deelnemers. Uitgangspunt en streven is dat, zolang de zorgbehoefte aansluit op competenties van de
begeleiders, de deelnemers blijven komen op de zorgboerderij. Ondanks dit uitgangspunt en streven
kunnen zich situaties voordoen die aanleiding geven tot uitsluiting van zorg op de zorgboerderij
Wierickerstee.
Wanneer een deelnemer een gevaar voor zichzelf, voor andere bewoners of medewerkers wordt en
het beteugelen van dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van de zorgboerderij valt, zal de
zorgboerderij over moeten gaan tot zorgweigering. In het geval de deelnemer dagbesteding volgt op
de zorgboerderij Wierickerstee zal de zorgboer er alles aan doen, zover mogelijk een betere,
passende zorgaanbieder te vinden.
Zorgboerderij Wierickerstee levert geen zorg aan de clientgroepen die hieronder nader omschreven
staan:
• Deelnemers die vallen onder de WZD (Wet zorg en Dwang) of deelnemers die vallen onder
de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en geen vrijwillige ambulante
begeleiding willen ontvangen. Zorgboerderij Wierickerstee is geen BOPZ instelling
(Bijzondere opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen) en verleent te allen tijde zorg op basis
van vrijwilligheid en medewerking van de deelnemers.
• Deelnemers met (ernstig) complexe verslavings- en psychiatrische problematiek als
voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of van deelnemers zelf en
begeleiders en of andere deelnemers in gevaar komen.
• Deelnemers met complexe verpleegtechnische handelingen.
• Deelnemers met niet beïnvloedbare dwaal en/of vluchtgedrag zodanig dat de persoonlijke
veiligheid en/of vrijheid van de begeleiders en/of deelnemers niet gegarandeerd kunnen
worden.
• Deelnemers die de hulp van de zorgboerderij Wierickerstee niet kunnen of willen
accepteren.
• Deelnemers die suïcidaal gedrag vertonen met reëel gevaar op uitvoering hiervan.
• Deelnemers die, al dan niet veelvuldig, fysiek geweld vertonen van meer dan geringe
betekenis welk geweld niet met vrijheid beperkende maatregelen (medicatie) is te
beteugelen en direct gevaar oplevert voor begeleiders, deelnemers en de deelnemers zelf.
• Deelnemers die vragen om (complete) overname van ADL (Algemene Dagelijkse
Levensverrichtingen)

