
 
 
Algemeen 
 
De cliënt heeft een kalenderjaar van 18 jaar of ouder. In het algemeenheid is de doelgroep waar de 
diensten van Zorgplus op gericht zijn op cliënten met laag tot matig complexe zorg. 
 
Zorgplus voorziet in: 
Huishoudelijke hulp in de gemeenten; Montferland, Zevenaar, Doetinchem, Oude IJsselstreek, 
Doesburg, Rheden, Arnhem, Duiven en Westervoort. 
 
Alleen op basis van een indicatie vanuit het loket Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) van 
uw gemeente of vanuit een indicatie van het Wet Langdurige Zorg (Wlz). 
 
Persoonlijk verzorging en verpleging in de gemeenten; Montferland en Zevenaar (met uitzondering 
Gelders eiland).  
 
Op basis van een indicatie die is vastgesteld door onze wijkverpleegkundige. Bij een intake wordt 
gekeken of de zorgvraag binnen het postcodegebied valt waar Zorgplus zorg levert volgens 
contracten met ziektekostenverzekeraars en gemeenten.  
 
Inclusie criteria: 
 
Mensen met de onderstaande aandoeningen en beperkingen kunne gebruik maken van de diensten 
van de thuiszorg Zorgplus; 

- Somatisch aandoening of beperking. 
- Lichamelijke handicap. 
- Psychogeriatrische problematiek. 
- ADL hulp bij mensen die lijden aan psychiatrisch aandoening. 

 
Op grond van geloof of levensbeschouwing en op grond van afkomst en cultuur wordt niemand uit- 
en buitengesloten.  

 
Exclusie criteria: 
 
Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of omgeving wordt en niet binnen de mogelijkheden van 
Zorgplus te corrigeren valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering volgens 
vigerend protocol.  
In dat geval zal Zorgplus er alles aan doen om de cliënt zo goed mogelijk te helpen met het zoeken 
naar een voor hem/ haar beter bij de zorgbehoefte aansluitende organisatie.  
 
Omstandigheden die tot het weigeren c.q. beëindiging van zorg kunnen leiden zijn: 

- De lichamelijke belasting voor de zorgverlener is groter dan volgens de laatste normen 
aanvaardbaar wordt geacht. 

- De hygiënische omstandigheden zijn van dien aard dat zij ernstige gezondheidsrisico’s op 
kunnen leveren.  

- De persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van de zorgverlener is in gevaar. 



- De cliënt en zijn/ haar omgeving maken het onmogelijk om op een verantwoorde wijze zorg 
te verlenen. 

- Hulp van Zorgplus wordt niet geaccepteerd. 
- Cliënten die medewerkers discrimineren. 
- Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de 

medewerkers. 
- Cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op 

termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang. 
- Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, bij bijvoorbeeld een gesloten opname 

vereist.  
 
Ter afsluiting: Zorgplus maakt geen gebruik van vrijheid beperkende maatregelen, Mocht uit 
veiligheidsoverwegingen het strikt noodzakelijk zijn dan dient dit altijd te gebeuren door een 
familielid of mantelzorger uit de directe omgeving van de cliënt.   
 


