Eerstelijns verblijf (ELV)
Heeft u na een ziekenhuisopname of bij een tijdelijk teruglopende
gezondheid niemand die de zorg thuis van u kan overnemen?
Wanneer de zorgvraag zo omvangrijk is dat thuisverzorging geen
optie is, bieden zorgaanbieders, huisartsen en ziekenhuizen samen
de oplossing: eerstelijns verblijf (ELV).

Met een indicatie voor ELV kunt u enkele weken tot maximaal drie
maanden herstellen op één van de vier ELV-kamers. U krijgt een
gemeubileerde eenpersoons zit- en slaapkamer met badkamer,
onbeperkte bezoekmogelijkheden, 24-uurs zorg en maaltijden.
Een eerstelijns verblijf is altijd tijdelijk; het is de bedoeling dat u
daarna weer teruggaat naar huis of elders gaat wonen.

Voorwaarden voor ELV
Om eerstelijns-cliënten de zorg en ruimte te kunnen bieden die zij nodig
hebben, is het gebruik van ELV-kamers gebonden aan een aantal
voorwaarden. Daarvan mogen wij helaas niet afwijken:
•	De zorg is gericht op tijdelijk verblijf, op een ELV-kamer
kan niemand blijven wonen.
•	U krijgt een indicatie via de huisarts, het ziekenhuis
of de wijkverpleegkundige.
• Een ELV-kamer kan nooit worden gereserveerd.
• Huisdieren zijn niet toegestaan.

ELV, en dan?
We vinden het belangrijk dat iedereen tijdelijke zorg kan ontvangen.
Daarom kunt u slechts voor beperkte tijd op een ELV-kamer verblijven.
Zodra blijkt dat u niet meer terug naar huis kunt, vragen we een indicatie
voor langdurige zorg voor u aan en komt u op de wachtlijst voor
beschermd wonen. Afhankelijk van beschikbaarheid zijn er vervolgens
drie mogelijkheden:
•	U stroomt direct door naar één van uw voorkeurslocaties
(helaas lukt dit niet altijd, omdat er wachtlijsten zijn).
•	U keert tijdelijk terug naar huis, met zorgondersteuning en in
afwachting van een plek op één van uw voorkeurslocaties.
•	U verblijft tijdelijk op een zit-slaapkamer in één van onze locaties of
in een via ons aangeboden locatie van een andere zorgaanbieder.

Meer informatie?
Voor meer informatie over eerstelijns verblijf kunt u mailen naar
woonzorgbemiddeling@markenheem.nl. Ook kunt u contact opnemen
met een van onze woonzorgbemiddelaars via 0314 - 37 79 11.
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