Zorgboerderij Farm 4 You B.V.

In- en uitsluitingscriteria
Bij de aanmelding of intake hanteren wij naast insluitingscriteria ook uitsluitingscriteria.
Dit wil zeggen dat bepaalde deelnemers wel en niet kunnen passen bij de zorg die wij
bieden.
Insluitingscriteria
Wij zijn een zorgaanbieder voor deelnemers met één of meer van de volgende
problematieken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lichte tot matige verstandelijke beperking
Lichte tot matige lichamelijke beperking
ASS
Ontwikkelingsachterstand
Downsyndroom
Emotie regulatiestoornis
Hechtingsproblematiek
ADHD
PTSS

Waarbij ondersteuning mogelijk is op de volgende gebieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de (sociale) omgang met anderen
persoonlijke verzorging
structureren van de dag
zelfregie en autonomie
vrije tijd
fysieke ondersteuning
motorische ondersteuning
cognitieve ondersteuning
psychosociale ondersteuning
morele ondersteuning
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Algemene uitsluitingscriteria
Deelnemers die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en op onze locatie
dus niet geplaatst kunnen worden, zijn waar sprake is van:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
verpleegkundige zorg,
totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
zintuigelijke beperkingen als doofblind zijn,
actieve psychoses,
agressieproblematiek of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor
de groep,
opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere
Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg of Wet zorg en dwang),
ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname
vereist,
niet in staat zijn tot het (onder begeleiding) beheren van de eigen medicatie.
wegloopgedrag van het erf

Op specifiek aangeven en advies van onze psycholoog / orthopedagoog kan Farm 4 You
ervoor kiezen van zowel de in- als de uitsluitingscriteria af te wijken.
Farm 4 You kan de zorgovereenkomst met bestaande deelnemers beëindigen
indien er een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor
beëindiging en er sprake is van:
•
•
•
•
•
•
•
•

door de deelnemer niet begeleidbaar opstellen in die mate dat verantwoorde
begeleiding naar die deelnemer niet meer gegarandeerd kan worden,
niet nakomen van gemaakte afspraken,
agressief of intimiderend gedrag naar andere deelnemers of medewerkers,
seksueel misbruik van andere deelnemers of medewerkers,
ongewenste intimiteiten,
lichamelijk geweld,
een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving,
wegloopgedrag van het erf
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