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Eerstelijns verblijf (ELV)
binnen De Zorggroep
Eerstelijns verblijf (ELV) staat voor: tijdelijke zorg buitenshuis. U kunt van deze
zorg gebruik maken als u om medische redenen tijdelijk niet zelfstandig kunt
wonen. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of bij een tijdelijke achteruitgang
van de gezondheid. De zorgvraag is dan zo omvangrijk dat verzorging thuis geen
optie is. Zorgaanbieders, huisartsen en ziekenhuizen bieden hiervoor
gezamenlijk een oplossing aan: het ELV. Oftewel: een tijdelijk verblijf bij een
zorgorganisatie zoals De Zorggroep.

Met een verwijzing (opname-indicatie)

Er is ook ELV mogelijk in de laatste levensfa-

van uw huisarts of een specialist van het

se, met de ELV-indicatie palliatieve terminale

ziekenhuis kunt u voor een periode van

zorg. Bijvoorbeeld wanneer in de thuis-

maximaal enkele weken herstellen in een

situatie geen terminale zorg geboden kan

van de ELV-kamers van De Zorggroep. Uw

worden. Als uw behandelend arts vaststelt

verwijzer heeft een inschatting gemaakt dat

dat uw levensverwachting minder dan

u op korte termijn zult herstellen en weer

drie maanden is, kunt u zorg krijgen in De

zelfstandig thuis zult kunnen wonen. Deze

Ark, het centrum voor palliatieve terminale

vorm van ELV is altijd gericht op terugkeer

zorg. Dit is een locatie van De Zorggroep in

naar huis.

Roermond.
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Opname-indicatie

uit het bedrag van uw eigen risico. De rest

Tijdens een ELV-opname kunt u verschil-

van de zorgkosten krijgt u vergoed door uw

lende vormen van zorg krijgen: verpleging,

zorgverzekeraar.

verzorging, geneeskundige- en/of paramedische zorg van bijvoorbeeld een fysiothe-

Voorzieningen

rapeut of een ergotherapeut. Uw huisarts of

De onderstaande voorzieningen vallen bin-

de specialist in het ziekenhuis bepaalt welke

nen het ELV-pakket:

opname-indicatie voor u van toepassing is:

• huisvesting;

• een indicatie ELV laag-complex: hierbij

• eten en drinken;

blijft uw eigen huisarts u ondersteunen
tijdens uw verblijf;
of

• 24-uurs beschikbaarheid van verpleging
en verzorging;
• zorg van de specialist ouderengeneeskun-

• een indicatie ELV hoog-complex. In dit
geval neemt de specialist oudergeneeskunde van De Zorggroep de medische
zorg tijdelijk over van uw huisarts.

de (alleen bij een indicatie ELV hoog-complex);
• palliatieve terminale zorg (bij een indicatie
palliatieve zorg);
• paramedische zorg die samenhangt met

Het aantal behandeluren per week is
binnen de ELV-indicaties beperkt. Dat wil
zeggen dat de behandelaren zoals een

de opname-indicatie;
• psychologische zorg die samenhangt met
de opname-indicatie;

fysiotherapeut of ergotherapeut niet de

• hulpmiddelen zoals een tillift, douchestoel,

mogelijkheid hebben om een uitgebreid

toiletbeugels, toiletverhoger, hoog/laag-

revalidatietraject met u te starten. Zij richten

bed met bedpapegaai, glijlakens, algeme-

zich op de meest noodzakelijke behandeling

ne rollators en algemene rolstoelen.

(paramedische zorg) die u tijdens uw tijdelijk

N.B. Heeft u een eigen rollator of rolstoel,

verblijf nodig heeft om zo spoedig mogelijk

dan verzoeken wij u deze mee te nemen;

weer naar huis te kunnen terugkeren. De

• incontinentiemateriaal;

huisarts of specialist van het ziekenhuis zal

• schoonmaak;

dit aangeven in zijn opname-indicatie.

• linnengoed.

Vergoeding

De onderstaande voorzieningen zitten niet in

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de

het ELV-pakket:

basisverzekering. Er geldt wel een eigen

• individuele, op maat gemaakte hulpmid-

risico. Het wettelijk verplichte eigen risico
wordt jaarlijks vastgesteld. Daarnaast heeft u

delen;
• de kosten van medicijnen worden betaald

de keuze om vrijwillig een hoger eigen risico

vanuit uw zorgverzekering. Drogisterij-

af te sluiten. De eerste zorgkosten betaalt u

geneesmiddelen zoals paracetamol
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betaalt u zelf, zoals gebruikelijk is in de

Binnen De Zorggroep wordt gewerkt met

thuissituatie;

zorgplanbesprekingen. Dat houdt in dat op

• huisartsenzorg (bij een indicatie ELV
laag-complex).

verschillende momenten tijdens uw verblijf
de voortgang van uw herstel en/of behandeling wordt besproken met alle betrokken

Werkwijze ELV bij De Zorggroep

disciplines en vervolgens met u. Ook wor-

Voordat u tijdelijk verhuist naar een zorglo-

den dan concrete afspraken gemaakt over

catie van De Zorggroep, dient uw huisarts of

terugkeer naar huis. De zorgverlening en

specialist de volgende informatie te verstrek-

behandeling zijn gedurende uw verblijf ge-

ken aan het zorgteam:

richt op herstel om daarmee een spoedige

• de indicatie: laag-complex, hoog-complex

terugkeer naar de thuissituatie te realiseren.

of palliatieve terminale zorg;
• de medische overdracht;

Heeft u een eigen rollator of rolstoel, dan

• de verwachte verblijfsduur;

verzoeken wij u hiervan gebruik te maken

• uw actuele medicatieoverzicht;

tijdens uw verblijf.

• indien van toepassing: een verpleegkundige overdracht.

Voorwaarden ELV bij De Zorggroep
Om ELV-cliënten de zorg en ruimte te

Op de eerste dag van uw tijdelijk verblijf

bieden die zij nodig hebben, is het gebruik

wordt u ontvangen door uw zorgcoördina-

van een ELV-kamer binnen De Zorggroep

tor, waarmee u het opnamegesprek voert.

gebonden aan een aantal strikte voorwaar-

Het is wenselijk dat bij dit gesprek ook uw

den:

mantelzorger of een familielid aanwezig is.

• de zorg is gericht op tijdelijk verblijf; op

Hij of zij zal de contactpersoon zijn met wie

een ELV-plek kan niemand blijvend

het behandelend team contact opneemt bij

wonen;

noodgevallen.
Tijdens het opnamegesprek stelt uw zorgcoördinator samen met u een zorgplan op,
waarin genoteerd staat aan welke doelen
u tijdens uw verblijf werkt en wanneer deze
doelen behaald moeten zijn. Er wordt ook
een streefdatum voor ontslag vastgesteld.
Gedurende uw verblijf zullen het behandelend team, u en uw mantelzorger/familie in
nauw contact met elkaar staan om samen
een vlotte herstelperiode en voorspoedige
terugkeer naar huis te realiseren.

• ELV is niet bedoeld voor mensen met
dementie;
• een ELV-kamer kan niet gereserveerd
worden;
• in een ELV-kamer zijn geen huisdieren
toegestaan.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met uw huisarts of behandelend specialist. Zij stellen vast of er een
indicatie bestaat voor een ELV-opname.
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