INCLUSIECRITERIA LEVENSLOOPAANPAK
Personen van 18+ die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische
aandoening en/of licht verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en/of verslaving. Er is sprake
van gevaarlijk gedrag richting anderen/samenleving of een aantoonbaar (hoog) risico op dit gedrag.
 Mede door de dominante gedragsproblematiek is er behoefte aan een structurerende behandeling,
begeleiding en begrenzing; bij voorkeur ambulant, maar waar nodig klinisch.
 Er is of was sprake van een zorgmachtiging of strafrechtelijke titel naar aanleiding van het risico op
ernstig nadeel voor zichzelf en of anderen en of de samenleving.
 Er is een risico dat zonder een sluitend aanbod van ambulante intensieve zorg, passende ondersteuning
of huisvesting een grotere kans is op herhaling van het gevaarlijke gedrag dat onlosmakelijk verband
houdt met de psychische aandoening, de (licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren
hersenletsel en slechts met dwang te beheersen valt.
 Daarbij is er sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-) problematiek, die
onvoldoende in bestaande (f)ggz zorg- en begeleidingssystemen te beheersen valt.
In de regio zijn de landelijke criteria als volgt verder geconcretiseerd:
 De persoon loopt vast in de zorg, veiligheid, maatschappelijke (UWV, sociaal domein etc) en in de
woonketen. Professionals zitten 'met de handen in het haar'.
 De kenmerken van de problematiek zijn divers en manifesteren zich op diverse levensgebieden,
waardoor de persoon mede als gevolg van uitstotingsprocessen vaak heen en weer wordt gestuurd
tussen (hulpverlenende) instanties.
 Er is aantoonbaar sprake van een patroon van herhaling van gevaarlijk gedrag.
 De historie laat een beeld of verwachting zien waarbij de continuïteit van zorg en ondersteuning niet of
onvoldoende gewaarborgd kan worden.
 Alle logisch te bedenken behandel- en begeleidingsalternatieven zijn inmiddels geprobeerd: er dreigt of
is sprake van langdurige en terugkerende problematiek.
Op basis van bovenstaande criteria wordt, in afstemming met de Levensloopaanbieder en de betrokken
netwerkpartners binnen het ZVH al dan niet besloten om een cliënt te includeren voor de Levensloopaanpak.

