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1. Inleiding 

 

Click Re-integratie vindt het belangrijk om de juiste zorg te leveren aan de cliënten. Dit heeft tot 

gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet 

altijd de juiste zorg kunnen bieden. In dat geval zal overgegaan moeten worden tot zorgweigering.  

 

2. Uitgangspunt  

Click Re-integratie werkt op al haar locaties met zogenaamde uitsluitingscriteria oftewel contra-

indicaties.  

Bij iedere aanmelding wordt zorgvuldig beoordeeld of de juiste ondersteuning kan worden geboden. 

Daarbij worden de hierna genoemde uitsluitingscriteria meegenomen. 

Als blijkt dat er bij een cliënt sprake is van één of meerdere contra-indicaties voor het reguliere 

traject, dan wordt onderzocht of er op een andere manier ondersteuning geboden kan worden. 

Hiermee voorziet Click Re-integratie in haar zorgplicht.  

Uiteraard gebeurt dit in overleg met de cliënt en / of de ouder(s), verzorger(s) of wettelijk 

vertegenwoordiger. 

 

3. Uitsluitingscriteria cliënten 

Click Re-integratie hanteert de volgende uitsluitingscriteria:  

- Ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non-verbale agressie. Het 

gaat dan om gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht. 

- Lichamelijke zorgvragen en / of de noodzaak van het verstrekken van persoonlijke 

verzorging 

- Slecht ziend of blind 

- Een client die zelf niet mobiel is 

- Cliënten die niet te corrigeren storend gedrag vertonen, zoals agressie of seksueel 

overschrijdend gedrag 

- Cliënten waarop vrijheidsbeperkende maatregelen van toepassing zijn of door de rechtbank 

zijn opgelegd 

- Cliënten die een gevaar vormen voor zichzelf en / of voor de omgeving 

- Cliënten met niet begeleidbare ernstige psychiatrische problematiek 

- Cliënten met forensische maatregelen kunnen na overleg worden geplaatst 

- Cliënten die noodzakelijke onvrijwillige zorg nodig hebben (Artikel 21 Wet Zorg en Dwang) 
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4. Werkingsduur 

Deze regeling treedt in werking in januari 2022. In het kader van een planmatige beoordeling en 

verbetering van de kwaliteit van werken in de meest brede zin van het woord wordt deze regeling 

geëvalueerd in januari 2023. Indien nodig en gewenst vindt dan een aanpassing plaats. 


