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Visie Dagelijks Leven 

 

Dagelijks Leven biedt zorg en ondersteuning binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) aan personen met 

geheugenproblemen en aanverwante aandoeningen, die als gevolg van hun beperkingen niet meer 

in staat zijn om thuis te wonen en gebaat zijn bij persoonlijke zorg zoals Dagelijks Leven die biedt. 

 

In principe biedt Dagelijks Leven alle vormen van zorg en ondersteuning (met uitzondering van 

Behandeling) aan bewoners met grondslag “psychogeriatrische ziekte/ aandoening” binnen de Wlz.  

Bewoners hebben hiervoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zonder 

Wlz-indicatie is inhuizing niet mogelijk. 

 

Om aan alle bewoners kwalitatief goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, hanteert Dagelijks 

Leven onderstaande in- en exclusiecriteria, zodat duidelijk is waar de grenzen van de zorgverlening van 

Dagelijks Leven liggen c.q. op basis van welke criteria kan worden besloten of Dagelijks Leven een 

potentiële bewoner wel of niet opneemt. 

 

Inclusiecriteria 

 

Eerste grondslag Psychogeriatrische ziekte/ aandoening 

Zorgprofiel • VV 04: mits goedkeuring van directie 

• VV 05 

• VV 06/ VV 07/ VV 08: mits aan onderstaande 3 voorwaarden is voldaan: 

o er is een productieafspraak met het zorgkantoor uit de regio van de 

locatie voor het leveren van zorg aan dit zorgprofiel én; 

o er is, na inhoudelijke beoordeling, goedkeuring van de Specialist 

Ouderengeneeskunde én; 

o er is goedkeuring van directie. 

Functies • Persoonlijke verzorging (PV) 

• Verpleging (VP) 

• Begeleiding (BG) 

Leveringsvorm • Volledig Pakket Thuis (VPT) , exclusief Behandeling 

 

NB. Dagelijks Leven sluit niemand uit op basis van geloofsovertuiging of culturele achtergrond. 
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Exclusiecriteria 

 

Diagnose/ 

gedrag 

• Diagnose dementie – vallend onder grondslag psychogeriatrische ziekte/ 

aandoening – waarvoor specifieke deskundigheid vereist is1, te weten: 

o Korsakov 

o Frontotemporale dementie 

o Lewy-body dementie 

• Gedrag (agressie) of psychiatrische problematiek welke onveiligheid 

meebrengt voor medebewoners of personeel 

Toelichting: bij genoemde ziektebeelden is complex probleemgedrag te verwachten, dat kan leiden tot 

een onveilige situatie voor medebewoners en personeel. Bij deze ziektebeelden is (een mate van) 

intensieve zorg van en behandeling door een multidisciplinair specialistisch team noodzakelijk, die 

Dagelijks Leven over het algemeen niet kan bieden. Aanvullend is relevant dat Dagelijks Leven (ook) 

verantwoordelijk is voor medebewoners en personeel een veilige omgeving te bieden. 

Juridische 

status 

• Onvrijwillige opname: 

o Rechterlijke Machtiging (RM) 

o Inbewaringstelling (IBS) 

• Dwaalgedrag dat tot onveilige situaties voor bewoner kan leiden en/of  

waarvoor de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen nodig is. 

Toelichting: bewoners wonen op vrijwillige basis bij Dagelijks Leven. Indien er sprake is van verzet (RM 

of IBS), dan kan opname binnen Dagelijks Leven niet plaatsvinden. 

Urgentie • Crisisplek 

Toelichting: Dagelijks Leven heeft geen afspraken met het zorgkantoor voor het bieden van crisiszorg in 

acute situaties. 

Zorgvraag • Inzet van specialistisch handelen, dat niet binnen basisaanbod van 

Dagelijks Leven valt 

Toelichting: Dagelijks Leven heeft weinig bewoners met een vraag naar specialistische zorg. Indien een 

bestaande bewoner uitbreiding van zorg nodig heeft in de vorm van specialistisch handelen, koopt 

Dagelijks Leven deze zorg(verlening) in bij een collega-zorgaanbieder met een specialistisch team.  

Indien er sprake is van een potentiële bewoner, die specialistisch handelen behoeft dat Dagelijks Leven 

niet zelf kan bieden, dan wordt die potentiële bewoner direct doorverwezen naar een collega-aanbieder 

met een specialistisch team. 

 

 

1 NB. Mocht er sprake zijn van een van genoemde ziektebeelden, maar de hoofdbehandelaar bevestigt dat dit (naar verwachting 

ook in de toekomst) niet gepaard gaat met probleemgedrag waarvoor specifieke deskundigheid noodzakelijk is, kan opname bij 

Dagelijks Leven mogelijk wel plaatsvinden. Dit wordt per individuele situatie bekeken, en alleen na goedkeuring door de Specialist 

Ouderengeneeskunde van Dagelijks Leven besloten. 


