Eerstelijns Verblijf
Wat is eerstelijns verblijf?
Eerstelijns verblijf (ELV) is bedoeld voor mensen die tijdelijk moeten herstellen na een
opname in het ziekenhuis voor een ziekte of operatie. Maar ook wanneer u tijdelijk niet
thuis kunt verblijven, omdat u bijvoorbeeld (tijdelijk) geen mantelzorger heeft of omdat
uw huis niet geschikt is, kunt u gebruik maken van eerstelijns verblijf.
Eerstelijnsverblijf kan bestaan uit een indicatie voor laag- of hoog complexe zorg.
Met een indicatie voor eerstelijns verblijf kunt u tijdelijk verblijven in een zorghotel, een
revalidatiecentrum of in een woonzorgcentrum. De zorgbemiddelaar bespreekt de
mogelijkheden en de meest passende plaats met u.
Indien u in een revalidatiecentrum of zorghotel verblijft, is het goed om te weten dat er
veelal mensen verblijven die revalideren. Zij volgen vaak een intensief therapieprogramma. Eerstelijns verblijf is echter iets anders dan revalidatiezorg en is met name
gericht op herstel. Behandeling wordt hiervoor alleen indien noodzakelijk ingezet.

Vergoeding eerstelijns verblijf
Om aanspraak te maken op een vergoeding voor ELV vanuit de basisverzekering,
is er een indicatie nodig van een behandelend specialist of huisarts.
Met deze vergoeding wordt het verblijf inclusief de maaltijden en de benodigde zorg
bekostigd. Als u kiest voor een eerstelijns verblijf in een van onze zorghotels is een
toeslag hotelvoorziening van toepassing. Aanvullende behandeling zoals fysiotherapie
wordt beperkt vergoed en wordt op indicatie ingezet (maximaal 1½ uur per week).
De verpleegkundige kijkt tijdens het verblijf samen met u welke doelen behaald moeten
worden om naar huis te kunnen gaan. Daarnaast beoordeelt zij met u of eventuele
ondersteuning thuis nodig is.
Bij een indicatie op basis van een eerstelijnsverblijf laag complex is uw huisarts
verantwoordelijk voor uw medische zorg. Bij een eerstelijnsverblijf hoog complex valt u
onder onze specialist ouderengeneeskunde.
Mocht u in de thuissituatie verpleegkundige materialen gebruiken, dient u deze zelf mee
te nemen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over vergoedingen, dan kunt u contact opnemen met de
zorgbemiddelaar van AxionContinu via het servicebureau.

Servicebureau AxionContinu
T 030 – 282 22 77
E servicebureau@axioncontinu.nl
Heeft u tijdens uw verblijf vragen over uw zorgplan of over aanvullende behandeling?
Ons zorgteam geeft graag antwoord op al uw vragen.

