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Insluiting- en uitsluitingscriteria  

Friesland Begeleid Wonen hanteert voor cliënten die gebruik willen maken van onze zorg een aantal 

criteria. Wij kunnen alleen deskundige zorg aanbieden na een grondige analyse en afweging van de 

informatie over deze cliënten ten aanzien van deze criteria. 

De doelgroep van Friesland Begeleid Wonen: (jong)volwassenen met een psychische of 

psychiatrische beperking al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.  

Voor het leveren van zorg door Friesland Begeleid Wonen moet aan de volgende voorwaarden 

worden voldaan: 

1. Er is sprake van een lopende indicatie. Wanneer er sprake is van WLZ zorg is er een 

toewijzing vanuit een persoonsgebonden budget noodzakelijk. Wanneer er sprake is van 

WMO zorg is er een toewijzing vanuit de gemeente noodzakelijk. Friesland Begeleid Wonen 

heeft hiervoor een contract voor het leveren van Zorg in Natura.  

2. De zorgvrager mag acute verslavings- of gedragsproblematiek hebben. Indien dit het geval is 

moet de verslavings- of gedragsproblematiek geen overmatig overlast met zich meebrengen 

of ernstige risico’s veroorzaken voor de client of zijn omgeving. Bij voorkeur is er nazorg of 

toezicht vanuit de behandelende instelling aanwezig. Indien dit niet of onvoldoende helder is 

of kan worden gemaakt zal de client geen zorg kunnen ontvangen. Dit geld ook voor onze 

contra-indicaties. 

Contra-indicaties: 

• Ernstige psychiatrische problematiek als psychosegevoeligheid, persoonlijkheidsstoornissen 

en ernstige depressies. 

• Veroordeling of een hoog risico op het gebied van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.  

• Hoog risico op (ernstig) suïcidaal gedrag, overlast en medicatieproblemen zijn 

uitsluitingsgronden. 

• Een ernstige of meervoudige lichamelijke handicap, zintuiglijke beperking of geestelijke 

beperking waardoor specialistische zorg of verpleegkundige zorg nodig is of complete 

overname van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) vereist is. 

• Noodzakelijkheid of een (toekomstige) verwachting tot het inzetten van dwang- of 

vrijheidsbeperkende maatregelen. 

• Medicatiegebruik waar de client op onvoldoende cognitief niveau functioneert of wanneer 

het stoppen of minderen van de medicatie hoge risico’s voor de zorgverlening met zich 

meebrengt.  

• Zorg waarbij een gesloten opname vereist is of de cliënt een actieve forensische titel of 

maatregel opgelegd heeft gekregen. 

 


