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Bea Zorg wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan haar zorgvragers. Om dit te kunnen
waarborgen heeft Bea Zorg de keuze gemaakt geen zorg te leveren aan een aantal cliëntengroepen.
In dit document wordt beschreven welke uitsluitingscriteria hierbij gelden
Uitsluitingscriteria
Bea Zorg levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder omschreven worden
Iedere zorgvrager dient een gewaarborgde hulp,bewindvoerder of wettelijke vertegenwoordiger te
hebben die het PGB-beheer als taak op zich wil nemen. Indien zorgvrager dit niet wilt kunnen we
hem/haar niet in zorg nemen.
Er vindt geen begeleiding plaats aan zorgvragers met verpleegtechnische zorgvraag. Tenzij de
verplegingszorg elders wordt afgenomen.
Zorgvragers zonder de juiste indicatie. Onder de juiste indicatie vallen WMO-BW en -BWLVB of een
WLZ-VG03 t/m 08
Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de
aanwezige beschikbaarheid, kennis en deskundigheid van het zorgteam;
Die andere zorgvragers of medewerkers discrimineren;
Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
Met wegloopgedrag;
Die suïcidaal gedrag vertonen;
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Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag
dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
Met actuele (hard)drugs- en/of alcoholverslaving;
Met psychoses;
Met agressie problemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor andere zorgvragers
of zorgteam;
Die vallen onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) of Wet zorg en dwang);
Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
Die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren. (voor ambulante begeleiding)
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