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Er zijn geclusterde locaties waar personen verblijven met een BOPZ indicatie of met een artikel 21.

Deze locaties bestaan uit de volgende varianten:

- Appartementen met eigen huisnummer en een gezamenlijke woonkamer in bezit van een

woningbouwvereniging of zorgorganisatie, waar bewoners van huren

- Appartementen zonder eigen huisnummer met een gezamenlijke woonkamer.

Bewoners huren van een WBV of zorgorganisatie

Artikel 21 geeft aan dat het 'thuis niet langer kan'  dus is VPT/MPT met artikel 21 feitelijk niet

mogelijk. Dit betekent dat bewoners moeten verhuizen naar een accommodatie of dat hun verblijf

omgezet moet worden naar een accommodatie. Het verhuizen van een bewoner naar een

accommodatie is niet erg wenselijk. Het druist in tegen langer thuis en eigen leven centraal stellen.

Het omzetten naar een intramurale setting kan nogal wat voeten in aarde hebben.

Hoe om te gaan met deze locaties en de WZD?

Wanneer in een geclusterde vorm, met of zonder eigen adres van de bewoner, zorg in nabijheid is en

een SO in beeld is, dan mag deze locatie gezien gaan worden als accommodatie.

Het argument dat deskundigheid nabij is, weegt zwaarder dan het argument dat het niet mogelijk is

om iemand met artikel 21 in een eigen woning te laten wonen.

Dit betekent dat VPT of MPT locaties met zorg nabij en waar een SO in beeld is als accommodatie

geregistreerd mogen gaan worden in het locatieregister.

Van geclusterde settings waar een huisarts de regie heeft, is het niet wenselijk deze om te zetten

naar een accommodatie, omdat huisartsenzorg niet als nabij kan worden gezien.

Het locatieregister zal hier op aan worden gepast. Wanneer dat gebeurt is niet bekend.

Aanpassing dient zodanig te zijn dat er onderscheid ontstaat in accommodaties. Immers, het is niet

wenselijk om op ‘VPT-accommodaties’ personen met een IBS of RM te laten wonen. Dit moet

duidelijk worden in het accommodatie-register.

Wat betekent dit voor organisaties die VPT of MPT hebben waar personen met een artikel 21

wonen? De VPT locaties van een organisatie, waar een SO bij betrokken is, kunnen beschouwd

worden als accommodatie, omdat zorg nabij is en de behandeling onder regie van en SO plaatsvindt.

Zodra het locatieregister hierop is aangepast, kunnen deze locaties worden opgenomen in het

register.

Doe dit niet eerder, omdat dit tot verwarring kan leiden bij een IBS of RM.

Bewoners die nu een artikel 21 hebben, mogen dus blijven wonen op de VPT locaties en hoeven niet

te verhuizen.


