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Eerstelijns verblijf:
tijdelijke opname op de
transferafdeling

De transferafdeling van tanteLouise is een afdeling waar
cliënten tijdelijk verblijven, bijvoorbeeld omdat zij wachten
op een beter passende zorgplek, ter observatie worden
opgenomen of omdat zij moeten herstellen voorafgaand
aan revalidatie.

ELV hoog
Bij een tijdelijke opname op onze
transferafdeling verblijft u op
basis van de indicatie ELV hoog
complexe zorg. Dit betekent dat de
specialist ouderengeneeskunde van
tanteLouise uw behandelend arts is
tijdens uw verblijf. De cliëntadviseur
van tanteLouise beoordeelt of u in
aanmerking komt voor dit verblijf.
Welke zorg bieden wij?
Als u tijdelijk bij ons verblijft met een
ELV-indicatie kijken we samen met u
welke ondersteuning u nodig heeft.
Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen
met 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 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.
Wat gebeurt er na uw verblijf?
Tijdens uw verblijf zal de specialist
ouderengeneeskunde beoordelen
welke zorg u nodig heeft. We kijken
samen met u wat er nodig is voor uw
ontslag of, als u niet terug naar huis
kan, welke zorg elders ingezet moet
worden.

Als u terug naar huis kan, dan kijkt
het verzorgend personeel met u
mee 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.

Wat kost het eerstelijns verblijf?
Uw verblijf en eventuele behandelingen worden betaald vanuit de
zorgverzekering. Afhankelijk van uw
zorgverzekeraar, valt ELV onder het
eigen risico.

ELV Hoog complexe zorg
Ingericht appartement
Behandeling paramedici
(behandelingen zoals fysiotherapie,
ergotherapie en logopedie)

Behandelend arts

Specialist ouderengeneeskunde van
tanteLouise

Medicatieverstrekking

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

Alleen indien door een behandelaar
van tanteLouise voorgeschreven

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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