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Eerstelijns verblijf:
tijdelijke opname in
een zorginstelling

Wanneer u door medische redenen tijdelijk niet thuis
kunt wonen, kunt u in aanmerking komen voor eerstelijns
verblijf. Eerstelijns verblijf (ELV) is een kortdurend verblijf in
een zorginstelling. Het uitgangspunt is dat u na een (korte)
herstelperiode weer terug naar huis gaat. Uw huisarts of de
medisch specialist van het ziekenhuis kan u voor eerstelijns
verblijf aanmelden bij tanteLouise.

ELV laag of hoog?
Bij een tijdelijke opname verblijft u op
basis van ELV laag complexe zorg of
hoog complexe zorg, afhankelijk van
de mate van zorg die u nodig heeft.
De cliëntadviseur van tanteLouise
maakt deze inschatting samen met
de specialist ouderen geneeskunde
en de teamleider. Verblijft u op basis
van ELV laag, dan blijft uw huisarts de
medische zorg coördineren. Verblijft
u op basis van ELV hoog, dan is de
specialist ouderengeneeskunde van
tanteLouise uw behandelend arts.
Welke zorg bieden wij?
Tijdens uw verblijf stellen we
- uiteraard samen met u - een
zorgplan op waarin doelen staan die
behaald moeten worden om terug
naar huis te keren. U krijgt van ons
indien nodig hulp bij het wassen en

aankleden en bij het innemen van
medicijnen. Wij zorgen ook voor
uw maaltijden. Uw kamer maken wij
voor u schoon en ook uw linnengoed (beddengoed en handdoeken)
wordt door ons gewassen. In de
tabel op de pagina hiernaast ziet u
wat u van ons kunt verwachten en
waar u zelf voor moet zorgen.
Hoe ziet uw kamer eruit?
U verblijft in een eenpersoonskamer
met eigen badkamer. In de kamer
staat een verstelbaar hoog-laag-bed,
een nachtkastje, een kledingkast,
keukenblok, een tafel en een relaxfauteuil. U kunt zelf koffie en thee
zetten op uw kamer, televisie kijken
en gebruik maken van het
wifi-netwerk.

ELV laag

ELV hoog

Ingericht appartement
Behandelingen door paramedici,
nodig voor uw herstel (bijvoorbeeld fysio- of ergotherapie)
Behandelend arts

Eigen huisarts

Specialist ouderengeneeskunde
van tanteLouise

Medicatieverstrekking*

Eigen apotheek

Bravis apotheek

Gebruik incontinentiemateriaal
Gebruik verband/
wondmateriaal
Ziekenhuis vervoer/begeleiding
Gebruik tante’s Pas voor
deelname aan activiteiten
Gebruik linnenpakket
(beddengoed en handdoeken)

Wassen kleding
*De kosten voor de medicatie blijven te allen tijden voor rekening van de client. Alleen
de verstrekking ervan kan wijzigen.

Wat gebeurt er na uw verblijf?
Als u weer (bijna) voldoende hersteld
bent, beoordeelt ons zorgteam uw
ontslag en bekijken we wat u nodig
heeft om weer thuis te kunnen
wonen. Samen met u en uw mantelzorger bespreken we wie welke
zaken regelt, zoals het inzetten van
eventuele thuiszorg of huishoudelijke
hulp. Zodat u weer met een gerust
hart naar huis kunt.

Wat kost het eerstelijns verblijf?
Uw verblijf en eventuele
behandelingen worden betaald
vanuit de zorgverzekering. U kunt
bij uw zorgverzekeraar navragen of
zij een zorgovereenkomst hebben
met tanteLouise voor ELV. Ook voor
informatie over het eigen risico
verwijzen wij u naar uw verzekeraar.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan staan de cliëntadviseurs van
tanteLouise voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons
bereiken op het telefoonnummer 0900 - 900 4444 of via e-mail
clientenservicebureau@tantelouise.nl.
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