Verblijfscriteria Careyn Wonen met Zorg
Utrecht Stad
Careyn heeft voor haar locaties criteria vastgesteld voor het toetsen van aanvragen voor
opname in onze zorgcentra of overplaatsing naar een andere voorziening voor zorg en
wonen. Die criteria worden soms ook 'toelatings- en afwijzingscriteria' of 'in- en
exclusiecriteria' genoemd. We spreken hier van verblijfscriteria.
Besluit tot plaatsing
Op basis van de verblijfscriteria besluit de specialist ouderengeneeskunde in overleg met
de kwaliteitsverpleegkundige/psycholoog en medewerkers van de afdeling tot toelating of
afwijzing. Op locaties zonder behandeling gebeurt dat door de EVV-er
(eerstverantwoordelijk verpleegkundige).
Zorgprofielen
Niet iedereen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) heeft dezelfde soort en
hoeveelheid zorg nodig. Daarom zijn er zogeheten 'zorgprofielen', voorheen
zorgzwaartepakketten (ZZP) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan welke zorg iemand nodig
heeft. De profielen komen overeen met de door het CIZ afgegeven indicatie.
In onderstaande overzichten staat duidelijk aangegeven met welk zorgprofiel u in welke
Careyn-locatie terecht kunt. De zorgbehoefte van de cliënt en de voorzieningen en
deskundigheid van de zorgteams op die locaties sluiten op elkaar aan.
Een geldige indicatie van het CIZ geldt dus als belangrijkste verblijfscriterium.
Maar let op: daarnaast kunnen per locatie aanvullende verblijfscriteria gelden.
Aanvullende verblijfscriteria
Voor sommige cliënten kan het zijn dat een locatie niet over de juiste voorzieningen en/of
deskundigheid beschikt om hen de noodzakelijke zorg te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om
cliënten die weliswaar over het juiste zorgprofiel beschikken maar een gevaar vormen
voor zichzelf of mensen in hun omgeving of cliënten die continu langdurige systematische
en multidisciplinaire zorg en/of toezicht nodig hebben.
Daarom zijn er ook afwijzingcriteria of 'exclusiecriteria'. Ook deze vindt u hieronder in het
overzicht.
Overplaatsing
Het kan gebeuren, dat de situatie van de cliënt zodanig verandert, dat overplaatsing naar
een andere afdeling binnen de locatie nodig is, om haar/hem de noodzakelijke zorg te
bieden. In een enkel geval kan als gevolg van de toegenomen zorgzwaarte van de cliënt
overplaatsing naar een andere locatie noodzakelijk zijn. Dit gebeurt niet dan na
zorgvuldige afweging door de specialist ouderengeneeskunde, behandelaars,
zorgmedewerkers en persoonlijk overleg met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger(s). De
manager zorg is betrokken bij deze afweging.
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Uitgangspunt is dat Careyn alles in het werk stelt om een zo breed mogelijk pakket van
zorg aan te bieden.
Locaties
Hieronder vindt u de verblijfscriteria voor de volgende Careyn-locaties in de stad Utrecht:
(Klik op een locatie)







Careyn
Careyn
Careyn
Careyn
Careyn

Rosendael Overvecht-noord
Swellengrebel Oost/omgeving Diakonessenhuis
Nieuw Tamarinde Overvecht-zuid
De Warande Overvecht-zuid
Tuindorp-Oost Noordoost

Locatie voor 'kleinschalig wonen':
 Careyn Parkwijk Leidsche Rijn
 Careyn De Prinses Noordwest/Schaakbuurt
 Careyn Geuzenveste Noordwest/Geuzenwijk
 Careyn Nieuw Chartreuse Noordwest/Ondiep
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Careyn Rosendael
Indusdreef 5
3564 GV Utrecht
Afdeling

Zorgprofiel

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

Groenhoven

 VV4
 VV5
 VV7

 PG
 VV4: alleen met toestemming
locatiemanagement
 Cliënt is in staat te
participeren in het
groepsproces

 Psychiatrische problematiek
 Beademing
 Infusietherapie

Soetendaal
Queekhoven

 VV4
 VV5
 VV7

 PG
 VV4: alleen met toestemming
locatiemanagement

 Psychiatrische problematiek
 Beademing
 Infusietherapie

Vechtestein
Nijenroode
Goudestein

 VV4
 VV6
 VV8

 Somatiek
 VV4: alleen met toestemming
locatiemanagement






Psychiatrische problematiek
Beademing
Infusietherapie
Dementie

Amana

 VV4
 VV6
 VV8

 Somatiek
 VV4: alleen met toestemming
locatiemanagement
 Cliënt heeft een islamitische
achtergrond






Psychiatrische problematiek
Beademing
Infusietherapie
Dementie

Harteveld

 VV7

 Dubbelproblematiek

 Beademing
 Infusietherapie
 Dementie/cognitieve
problemen

Voor al uw vragen en contact met Careyn Zorgbemiddeling: 088 - 123 99 88
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Careyn Swellengrebel
Burg. Fockema Andreaelaan 100
3582 KV Utrecht
Afdeling

Zorgprofiel

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

Swellengrebel 1
Swellengrebel 2

 VV6
 VV8

 Somatiek

 Beademing
 Infusietherapie

Swellengrebel 3
Swellengrebel 4

 VV5
 VV7

 Grondslag PG
 Opname volgens de wet BOPZ

 Psychiatrische problematiek
en behandeling

Voor al uw vragen en contact met Careyn Zorgbemiddeling: 088 - 123 99 88

Verblijfscriteria Careyn Wonen met Zorg - Utrecht-Stad – januari 2018

Careyn Nieuw Tamarinde
Neckardreef 6
3562 CN Utrecht
Afdeling

Zorgprofiel

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

PG 1e etage

 VV5
 VV7

 Grondslag PG
 Opname volgens de wet BOPZ
(bij vrijwillige opname
uitsluitend met een getekende
verklaring)

 Psychiatrische problematiek
en behandeling
 Acting-out gedrag
 Jong-dementerenden
 Beademing
 Looponrust
 Ernstige gedragsproblemen

Kleinschalig
wonen

 VV5
 VV7

 Grondslag PG

 Psychiatrische problematiek
en behandeling.
 Acting-out gedrag.
 Beademing.
 Looponrust.
 Ernstige gedragsproblemen.

Revalidatie

 GRZ
 Eerstelijnsverblijf

 Cliënten met de volgende
aandoeningen: CVA, electieve
orthopedie, trauma,
amputaties , MS, Parkinson,
progressieve neuro
aandoeningen, oncologische
aandoeningen, COPD,
hartfalen, intern- +
multisysteem falen
 Cognitieve screening
 Revalidatie is mogelijk
 Motivatie voor revalideren
 Cliënten die beperkingen
ervaren
 Er is meer dan
monodisciplinaire
behandeling/verpleegkundige
zorg nodig
 Er is behoefte aan onplanbare
verpleegkundige zorg
 Er is behoefte aan het
overnemen van de ADL

 Eén of meerdere
aandoeningen die geen
beperking opleveren.
 Voor het opheffen/
verminderen van de
aandoening(en) is
monodisciplinaire
behandeling en/of basis
verpleegkundige zorg
voldoende.
 Medische status en
functioneren maken
revalideren niet mogelijk.
 Er is geen motivatie voor
revalideren.
 De verpleegkundige zorg is
planbaar.
 Respijtzorg.

Voor al uw vragen en contact met Careyn Zorgbemiddeling: 088 - 123 99 88
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Careyn De Warande
Werradreef 89/99
3562 CW Utrecht
Afdeling
2e etage
3e etage

Zorgprofiel
 VV6
 VV8

Inclusiecriteria
 Somatiek
 Wegens specifieke setting
alleen in overleg met
kwaliteitsverpleegkundige en
team

Exclusiecriteria
 Beademing
 Infusietherapie
 In grote mate behoefte aan
toezicht en/of sturing
 Terughoudendheid geboden
bij ziekte van Parkinson

Voor al uw vragen en contact met Careyn Zorgbemiddeling: 088 - 123 99 88
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Careyn Tuindorp-Oost
Winklerlaan 365
3571 KE Utrecht
Afdeling
1

Zorgprofiel

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

 VV4
 VV6

 Somatiek

 Beademing
 Infusietherapie

 VV4
 VV5

 PG
 Zonder BOPZ
 Vrijwillig

 Gesloten deur nodig
 Dwaalgedrag

Voor al uw vragen en contact met Careyn Zorgbemiddeling: 088 - 123 99 88
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Careyn Parkwijk
Eerste Oosterparklaan 72
3544 AK Utrecht
Zorgprofiel

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

 VV5

 Grondslag PG
 Opname volgens de wet BOPZ

 Ernstige verslavings-problematiek als
voorliggend probleem
 Noodzaak van aanwezigheid fixatie/separatie.
 Bepaalde verpleegtechnische handelingen.
 Beademing
 Infusie
 Mensen met de ziekte van Huntington
 Psychiatrische problematiek en behandeling
 Ernstige gedragsproblemen en/of onbegrepen
gedrag

 VV7

 PG
 Opname volgens de wet BOPZ
 behandeling en begeleiding
gericht dient te zijn op
gedragsproblemen

 Klanten met zeer intensieve persoonlijke
begeleiding die verder reikt dan de aanwezig
mogelijkheden.
 Klanten die behoefte hebben aan complexe
verpleegtechnische handelingen
 Klanten met (complexe)
verslavingsproblematiek
 Beademing
 Infusie

Voor al uw vragen en contact met Careyn Zorgbemiddeling: 088 - 123 99 88
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Careyn De Prinses
Prinses Margrietstraat 31-33-35
3554 GA Utrecht
Zorgprofiel

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

 VV5

 Grondslag PG
 Opname volgens de wet BOPZ

 Ernstige verslavings-problematiek als
voorliggend probleem
 Noodzaak van aanwezigheid fixatie/separatie.
 Bepaalde verpleegtechnische handelingen.
 Beademing
 Infusie
 Mensen met de ziekte van Huntington
 Psychiatrische problematiek en behandeling
 Ernstige gedragsproblemen en/of onbegrepen
gedrag

 VV7

 PG
 Opname volgens de wet BOPZ
 behandeling en begeleiding
gericht dient te zijn op
gedragsproblemen

 Klanten met zeer intensieve persoonlijke
begeleiding die verder reikt dan de aanwezig
mogelijkheden.
 Klanten die behoefte hebben aan complexe
verpleegtechnische handelingen
 Klanten met (complexe)
verslavingsproblematiek
 Beademing
 Infusie

Voor al uw vragen en contact met Careyn Zorgbemiddeling: 088 - 123 99 88
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Careyn Geuzenveste
Van Hoornekade 11-17-23
3554 AR Utrecht
Zorgprofiel

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

 VV5

 Grondslag PG
 Opname volgens de wet BOPZ

 Ernstige verslavings-problematiek als
voorliggend probleem
 Noodzaak van aanwezigheid fixatie/separatie.
 Bepaalde verpleegtechnische handelingen.
 Beademing
 Infusie
 Mensen met de ziekte van Huntington
 Psychiatrische problematiek en behandeling
 Ernstige gedragsproblemen en/of onbegrepen
gedrag

 VV7

 PG
 Opname volgens de wet BOPZ
 behandeling en begeleiding
gericht dient te zijn op
gedragsproblemen

 Klanten met zeer intensieve persoonlijke
begeleiding die verder reikt dan de aanwezig
mogelijkheden.
 Klanten die behoefte hebben aan complexe
verpleegtechnische handelingen
 Klanten met (complexe)
verslavingsproblematiek
 Beademing
 Infusie

Voor al uw vragen en contact met Careyn Zorgbemiddeling: 088 - 123 99 88
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Careyn Nieuw Chartreuse
Laan van Chartroise 62-64-66
3552 EX Utrecht
Zorgprofiel

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

 VV5

 Grondslag PG
 Opname volgens de wet BOPZ

 Ernstige verslavings-problematiek als
voorliggend probleem
 Noodzaak van aanwezigheid fixatie/separatie.
 Bepaalde verpleegtechnische handelingen.
 Beademing
 Infusie
 Mensen met de ziekte van Huntington
 Psychiatrische problematiek en behandeling
 Ernstige gedragsproblemen en/of onbegrepen
gedrag

 VV7

 PG
 Opname volgens de wet BOPZ
 behandeling en begeleiding
gericht dient te zijn op
gedragsproblemen

 Klanten met zeer intensieve persoonlijke
begeleiding die verder reikt dan de aanwezig
mogelijkheden.
 Klanten die behoefte hebben aan complexe
verpleegtechnische handelingen
 Klanten met (complexe)
verslavingsproblematiek
 Beademing
 Infusie

Voor al uw vragen en contact met Careyn Zorgbemiddeling: 088 - 123 99 88
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