
 

  

 

 

Inclusiecriteria     
1. De cliënt is bekend met een duidelijke Korsakov of cognitief alcohol gerelateerde stoornis (CAGS) 

of psychiatrisch beeld in de behandelgeschiedenis. De psychiatrische en medische geschiedenis 

zijn beschikbaar evenals de testgeschiedenis en een recent NPO.     

2. De cliënt is in het bezit van een geldige indicatie ZZP 7 of een GGZ 4 en het indicatiebesluit van 

het CIZ. 

3. De cliënt voldoet aan de somatische en psychiatrische criteria gerelateerd aan Korsakov of CAGS 

en/of psychiatrie.    

4. De cliënt heeft 24/7 toezicht, intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging 

nodig. Bij deze cliënt is sprake van (ernstige) gedragsproblematiek die, mede door intensieve 

begeleiding, voortdurend moet worden gereguleerd.    

5. De cliënt is op de hoogte van de aanmelding en gaat akkoord met de aanmelding bij HilverZorg 

locatie Nieuw Kerkelanden.     

 

Grondslag: Bij een cliënt met dit zorgprofiel is sprake van een psychiatrische aandoening, psychische 

stoornis (waartoe verslaving behoort), in combinatie met een somatische aandoening.    

1. De cliënt kan functioneren in een open setting. Voortvloeiend gedrag vanuit het ziektebeeld is 

beïnvloedbaar en past in de woonsetting van het Expertisecentrum.     

2. De cliënt is bereid om op de locatie te komen wonen.     

3. De cliënt met een voorwaardelijke zorgmaatregel (voorheen RM) is welkom op Nieuw 

Kerkelanden als de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) akkoord gaat voor overname 

zorgmaatregel.     

 

 

 

Exclusiecriteria    
1. De cliënt met een verstandelijke beperking, Z/LB (zeer laag/laag begaafd) (IQ Lager dan 80). 

2. De cliënt met de diagnose dementie.    

3. De cliënt met actieve verslavingsproblematiek. 

4. Vereist 3 maanden abstinent van alcohol.    

5. De cliënt met een voorlopige zorgmaatregel en of crisismaatregel (voorheen RM en IBS).    

6. De cliënt met actieve psychiatrische problematiek.     

7. De cliënt met Forensische psychiatrie.     

8. De cliënt die niet op de hoogte is van de aanmelding en verhuizing bij/naar Nieuw Kerkelanden.   

9. Geen geldige CIZ indicatie en besluit.   

10. Overbruggingsplekken.   

 

 


