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In- en exclusiecriteria Intramuraal en Expertise Oosterlengte 
 

1a. Expertise- en behandelcentrum    geriatrische revalidatie / reactivering 
Aard van zorg  Indicatie Criteria In- en exclusiecriteria Locatie 

▪ Er wordt een tijdelijk vervangende woon- en  
  leefomgeving geboden aan cliënten, die om  
  welke reden dan ook moeten revalideren. 
▪ Er is sprake van multi-disciplinaire inzet van  
  verschillende behandelaars. 
▪ De zorgverlening is voortdurend in nabijheid en  
  24 uur per dag direct leverbaar. 
▪ De cliënt heeft zelf de regie en is leerbaar. 

▪ GRZ-DBC ▪ Dominante grondslag is een  
  somatische ziekte/aandoening  
  waarbij sprake is van een  
  revalidatiesituatie. 

▪ Gedragsprobematiek en/of psychiatrische problematiek die de revalidatie  
  belemmeren. 
▪ Er is sprake van zwerfgedrag, op grond waarvan een gesloten afdeling  
  geïndiceerd is. 
▪ Cognitieve problemen staan te veel op de voorgrond, waardoor het  
  revalidatieproces negatief kan worden beïnvloed. 
▪ Zorgvrager is niet leerbaar, d.w.z. kan geen ontwikkeling doormaken in  
  het revalidatie proces 

▪ Expertisecentrum Old Wolde,    
  Afdeling Ceder. 
 

1b. Expertise- en behandelcentrum    chronische somatische zorg 
Aard van zorg  Indicatie Criteria In- en exclusiecriteria Locatie 

▪ Gericht op intensieve zorg en ondersteuning bij  
  het dagelijks functioneren, vanwege ernstige    
  somatische beperkingen. 
▪ 24-uurs zorg is direct leverbaar. 
▪ Woon- en leefomgeving staan centraal. 
▪ Een dagelijkse intensieve behandelomgeving  
  is noodzakelijk. 
▪ Cliënt heeft zelf de regie, maar heeft hierbij  
  (veel) hulp nodig.  

▪ ZZP 6 incl. BH  
▪ ZZP 8 incl. BH  
 

▪ Eerste grondslag is een  
  somatische ziekte/    
  aandoening. 
▪ Een dagelijkse intensieve  
  behandelomgeving is  
  noodzakelijk. 

▪ Gedragsproblematiek waarbij vaak of continue hulp, toezicht of sturing  
  nodig is. 
▪ Psychiatrische problematiek die actief van aard is. 
▪ Verbaal en/of non-verbaal agressief gedrag 
▪ Er is sprake van zwerfgedrag, op grond waarvan een gesloten afdeling  
  geïndiceerd is. 
▪ Er is niet (meer) een dagelijkse intensieve behandelomgeving nodig. 
 
 

▪ Expertisecentrum Old Wolde,    
  Afdeling Berkenhof (deels  
  Ceder). 

1c. Expertise- en behandelcentrum    psycho-geriatrische zorg 
Aard van zorg  Indicatie Criteria In- en exclusiecriteria Locatie 

▪ Gericht op observatie en diagnostiek (w.o.  
  opname bij nood- en crisisbed) 
▪ Gericht op complexe en zeer intensieve zorg  
  en begeleiding met 24-uurs toezicht, waarbij 
  een dagelijkse intensieve behandel- en  
  begeleidingsomgeving noodzakelijk is. 
 

▪ ZZP 5 incl. BH  +  
  BOPZ art. 60  
▪ ZZP 7 incl. BH  +  
  BOPZ art. 60 

▪ Dominante grondslag is een  
  psychogeriatrische ziekte/  
  aandoening. 
▪ Een dagelijkse intensieve  
  behandelomgeving is  
  noodzakelijk. 

▪ Er is sprake van psychiatrische probelematiek die zo ernstig is dat  
  psychiatrische verpleging in een gespecialiseerde setting noodzakelijk is. 
▪ Cliënt heeft niet duidelijk gemaakt of hij/zij in een wet BOPZ aangemerkte   
  instelling wil verblijven 
▪ Afwezigheid van een besluit onderzoek toepassing art. 60 wet BOPZ 
▪ Bij onvrijwillige opname, afwezigheid van een IBS of RM.  
▪ Er is niet (meer) een dagelijkse intensieve behandelomgeving nodig. 

▪ Expertisecentrum Old Wolde,    
  Afdeling Appelhof / Fijnspar. 

 
2a. Kleinschalig verpleegcentrum / verpleegunit     (met BOPZ-erkenning) 
Aard van zorg  Indicatie Criteria In- en exclusiecriteria Locatie 

▪ Gericht op een herkenbare, aangename en  
  veilige woonomgeving. 
▪ Er is sprake van het bieden van een duidelijke  
  structuur, specifieke begeleiding en verzorging bij  
  de dagbesteding. 
▪ Er is 24-uurs toezicht en aanwezigheid. 
 

▪ ZZP 5 incl. BH  +  
  BOPZ art. 60  
 

▪ Dominante grondslag is een  
  psychogeriatrische ziekte/  
  aandoening. 
▪ Er is geen dagelijkse  
  intensieve behandelomgeving  
  noodzakelijk. 

▪ Gedragsproblematiek waarbij 24 uur per dag ongeplande hulp, toezicht  
  of sturing nodig is. 
▪ Verbaal en/of non-verbaal agressief gedrag. 
▪ Er is een dagelijkse intensieve behandelomgeving noodzakelijk. 
▪ Cliënt heeft niet duidelijk gemaakt of hij/zij in een wet BOPZ  
  aangemerkte instelling wil verblijven. 

▪ Akkerheem. 
▪ De Bloemenhof (verpleegunit  
  van ’t Vondelhuys). 
▪ Verpleegunit De Tjamme. 
. 

2b. Kleinschalig verpleegcentrum                              (geen BOPZ-erkenning) 
Aard van zorg  Indicatie Criteria In- en exclusiecriteria Locatie 

▪ Gericht op een herkenbare, aangename en  
  veilige woonomgeving. 
▪ Er is sprake van het bieden van een duidelijke  
  structuur, specifieke begeleiding en verzorging bij  
  de dagbesteding. 
▪ Er is 24-uurs toezicht en aanwezigheid. 

▪ ZZP 4 incl. BH 
▪ ZZP 5 incl. BH   
▪ ZZP 6 incl. BH 
   

▪ Een somatische dan wel  
  psychogeriatrische ziekte/  
  aandoening is aan de orde. 
▪ Er is geen dagelijkse  
  intensieve behandelomgeving  
  noodzakelijk. 

▪ Er is sprake van zwerfgedrag, op grond waarvan een gesloten afdeling  
  geïndiceerd is. 
▪ Gedragsproblematiek waarbij 24 uur per dag ongeplande hulp, toezicht  
  of sturing nodig is. 
▪ Verbaal en/of non-verbaal agressief gedrag. 
▪ Er is een dagelijkse intensieve behandelomgeving noodzakelijk, die in  
  een BOPZ-omgeving moet worden geboden. 

▪ Het Dokhuis. 
▪ ’t Hamrik. 
▪ De Wold-Rank. 
▪ De Renselheerdt (tijdelijke  
  verpleegunit). 
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3. Woonzorgcentrum                               
Aard van zorg  Indicatie Criteria In- en exclusiecriteria Locatie 

▪ Gericht op een herkenbare, aangename en  
  veilige woonomgeving. 
▪ Er is sprake van het bieden van een duidelijke  
  structuur, specifieke begeiding en verzorging bij  
  de dagelijkse zingeving. 
▪ Er is 24-uurs toezicht en aanwezigheid. 

▪ ZZP 4 excl. BH 
▪ ZZP 5 excl. BH 
▪ ZZP 6 excl. BH 
   

▪ Een somatische dan wel  
  psychogeriatrische ziekte/  
  aandoening is aan de orde. 
 

▪ Er is sprake van zwerfgedrag, op grond waarvan een gesloten afdeling  
  geïndiceerd is. 
▪ Gedragsproblematiek waarbij 24 uur per dag ongeplande hulp, toezicht  
  of sturing nodig is. 
▪ Verbaal en/of non-verbaal agressief gedrag. 
▪ Er is een (dagelijkse) intensieve behandelomgeving noodzakelijk (wel of  
  niet in een BOPZ-omgeving) 

▪ Clockstede 
▪ De Tjamme 
▪ Nieuw Vredenhoven 
▪ ‘t Vondelhuys 
 

 
4. Eerstelijns Verblijf  (ELV) 
Aard van zorg            Indicatie Criteria In- en exclusiecriteria Locatie 

ELV-basis 
▪ Zorg wordt verleend voor een enkelvoudige aan- 
  doening, waarbij hulp bij ADL wordt verleend;   
▪ Verzorging en verpleging zijn in de nabijheid. 
▪ Obervatie, signalering en interventie zijn nodig. 
▪ Medische zorg wordt geleverd door de huisarts. 

▪ Het betreft medisch 
  noodzakelijk  
  kortdurend verblijf 
▪ Laag complex 
  (SE 031) 
 

▪ Gericht op herstel en terugkeer  
  naar de oorspronkelijke  
  woonsituatie. 
▪ Indicatie vastgesteld door  
  huisarts of ziekenhuis. 
.   

▪ Bij ernstig en/of acuut psychiatrisch beeld en dusdanige gedrags- 
  problematiek waarvoor opname in een psychiatrisch ziekenhuis is  
  geïndiceerd. 
▪ Er is sprake van de crisisregeling verpleeghuiszorg vanuit de WLZ.  
▪ Bij somatische aandoeningen die behandeling behoeven door een  
  medisch specialist in combinatie met verblijf; 

ELV-basis 
▪ De Tjamme 
▪ De Renselheerdt 
▪ Nieuw Vredenhoven 
▪ Clockstede 

ELV-intensief 
▪ Zorg wordt verleend voor meerdere, elkaar  
  beïnvloedende aandoeningen of beperkingen,  
  waarbij de ADL worden overgenomen en waarbij,  
  als sprake is van beperkingen in oriëntatie,  
  concentratie, geheugen of denken, toezicht en  
  sturing worden geboden; 
▪ 24-uurs toezicht en directe zorg is aanwezig 
▪ Observatie, signalering en interventie zijn nodig. 
▪ Medische zorg wordt geleverd door de specialist  
  ouderengeneeskunde. 

▪ Het betreft medisch 
  noodzakelijk  
  kortdurend verblijf 
▪ Hoog complex 
  (SE 063) 

▪ Gericht op herstel en terugkeer  
  naar de oorspronkelijke  
  woonsituatie. 
▪ Indicatie vastgesteld door  
  huisarts of ziekenhuis. 

▪ Bij haalbare revalidatiedoelen waarvoor medisch specialistische    
  revalidatiezorg of geriatrische revalidatiezorg (GRZ) aangewezen is; 
▪ Indien respijtzorg aangewezen is en er is/dreigt voor de patiënt geen  
  gezondheidsbedreigende situatie en een (specifieke) medische  
  behandeling is niet noodzakelijk; 
▪ Indien er hoofdzakelijk sociale problemen zijn zoals op het gebied van  
  wonen en/of financiën. 
▪ Er is sprake van een indicatie voor permanente verpleging en verzorging  
  en derhalve onder de WLZ valt. 

ELV-intensief 
▪ Expertisecentrum Old Wolde. 
  Afdeling Ceder 
▪ ’t Vondelhuys (optie) 

ELV-palliatief terminale zorg 
▪ Zorg wordt verleend i.v.m. een levensbedreigen- 
  de ziekte of aandoening met een levens- 
  verwachting van minder dan drie maanden,  
  waarbij de ADL veelal worden overgenomen. 
▪ Verzorging en verpleging zijn in de nabijheid. 
▪ Medische zorg kan door de huisarts of specialist  
  uuderengeneeskunde worden geleverd. 

▪ Het betreft medisch  
  noodzakelijk  
  kortdurend verblijf 
▪ Palliatief terminaal  
  (SE 103) 

▪ Verantwoorde zorg in de  
  laatste levensfase 

▪ De levensverwachting van cliënt is langer dan 3 maanden en/of de  
  situatie is gestabiliseerd, waardoor sprake is van een WLZ-indicatie. 

ELV-palliatief terminaal 
▪ Gewenste locatie In overleg,  
  (afhankelijk van zorgzwaarte,  
  omstandigheden en plaatsings- 
  mogelijkheden). 

 
 
 


