Eerstelijns
verblijf
bij 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. Uw zorgvraag
is dan zó omvangrijk, dat
verzorging thuis geen optie is.
Met een verwijzing van uw huisarts of uw
behandelend specialist in het ziekenhuis
kunt u voor een periode van maximaal
enkele weken herstellen in een ELV-kamer
of ELV-appartement van De Zorggroep.
Deze zijn beschikbaar in Venray, Tegelen en
Roermond. Gedurende uw verblijf krijgt u de
zorg die nodig is: verpleging en verzorging,
geneeskundige zorg en/of behandeling door
bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een
ergotherapeut.
Uw huisarts of specialist bepaalt welke
opname-indicatie voor u van toepassing is:
• Indicatie ELV laag-complex.
Uw eigen huisarts blijft dan uw
behandelend arts tijdens uw verblijf.
• Indicatie ELV hoog-complex
In dit geval neemt de specialist ouderengeneeskunde van De Zorggroep de
medische zorg tijdelijk over van uw huisarts.

De
Uitgangspunten
tijdelijk verblijf om te
herstellen
u krijgt de zorg die nodig is
u gaat weer naar uw
eigen woonsituatie
uw mantelzorger wordt zo
veel mogelijk betrokken

Behandeling
Het aantal behandeluren bij
een ELV-indicatie is beperkt.
Behandelaren zoals een
fysiotherapeut of ergotherapeut
hebben niet de mogelijkheid om
een uitgebreid revalidatietraject
met u te starten. Zij richten
zich op de meest noodzakelijke
behandeling die u tijdens uw
verblijf nodig heeft om zo spoedig
mogelijk weer naar huis te
kunnen terugkeren. De huisarts of
specialist van het ziekenhuis zal dit
aangeven in zijn verwijzing.

Roel Brandligt
Vrijwilliger

Terugkeer
naar huis
Op verschillende
momenten tijdens
uw verblijf bespreken
wij samen met u
hoe het gaat met
uw herstel en/of
behandeling. We
maken ook concrete
afspraken over uw
terugkeer naar huis.
De zorgverlening
en behandeling zijn
gedurende uw verblijf
gericht op uw herstel,
zodat u weer snel
naar huis kunt.

In het pakket ‘Eerstelijns verblijf’ van
De Zorggroep zijn individuele, op
maat gemaakte hulpmiddelen niet
inbegrepen. Dat geldt ook voor de
kosten van uw medicatie; deze worden
betaald vanuit uw zorgverzekering.
De huisartsenzorg wordt ook vergoed
vanuit de zorgverzekeringswet. Dat gaat
niet ten koste van uw eigen risico.

Meer informatie:
www.dezorggroep.nl/eerstelijns-verblijf
Meer weten over het eerstelijnsverblijf?
Neem contact op met afdeling Zorgbemiddeling.
088 61 01 755
Wij zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar
van 08.30 uur tot 17.00 uur.
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Het Eerstelijns verblijf wordt vergoed
vanuit de basisverzekering. Er geldt wel
een eigen risico. Het wettelijk verplichte
eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld.
Daarnaast heeft u de keuze om vrijwillig
een hoger eigen risico af te sluiten.
De eerste zorgkosten betaalt u uit het
bedrag van uw eigen risico. De rest van
de zorgkosten krijgt u vergoed door uw
zorgverzekeraar.

