
 

 Toelichting:  

Laag complexe zorg Eerste Lijns Verblijf (ELV laag complex): 

De huisarts blijft hoofdbehandelaar. Doel is herstel, waarna terug naar huis. 

U geeft het mandaat voor ELV laag complex door in uw HIS op de P-regel aan te geven dat er 

indicatie is voor een ELV laag complex bed. 

U stuurt een uitdraai van uw HIS met laatste contacten, medicatie, voorgeschiedenis en BSN naar het 

Transferpunt via de beveiligde mail of per fax. 

NTBR en beleid rond ziekenhuisopname zijn besproken en goed genoteerd in het HIS/uitdraai. 

Indien een collega huisarts tijdelijk de zorg overneemt ivm buiten uw regio vallen van het ELV bed, 

dan informeert u telefonisch de tijdelijke huisarts en zorgt u voor een goede overdracht. 

De huisarts die overbruggingszorg op het ELV bed levert, voert in principe geen euthanasie uit. 

 

Hoog complexe zorg en crisis:  

Tijdens kantooruren belt u de het Transferpunt 06 20141893.   

Het Transferpunt geeft u advies en neemt bij indicatie voor opname het verdere regelen van bedden 

van u over. Indien nodig verbindt het Transferpunt u door met de dienstdoende Specialist 

Ouderengeneeskunde. 

Buiten kantooruren belt u de dienstdoende Specialist Ouderengeneeskunde via receptie van het 

Maasziekenhuis 0485-845000. 

De Specialist Ouderengeneeskunde is tijdelijk hoofdbehandelaar gedurende de opname. 

U schrijft een verwijzing via Zorgdomein naar de Specialist Ouderengeneeskunde met daarin duidelijk 

genoteerd het NTBR beleid en beleid rond ziekenhuisopname. U vindt de SO onder het kopje 

Maasziekenhuis, geriatrie, zorgcentra, verwijzing ouderengeneeskunde. 

 

Palliatief bed 

Tijdens kantooruren belt u met het Transferpunt. Zij hebben een overzicht van de beschikbare 

palliatieve bedden. U geeft een terminaal verklaring af en de indicatie. U draagt de zorg aan de 

Specialist Ouderengeneeskunde telefonisch over en u schrijft een verwijzing via Zorgdomein. De 

Specialist Ouderengeneeskunde is hoofdbehandelaar. 

De enige uitzondering in onze regio is Bijna-thuis-huis De Cocon in St Anthonis. Hier geldt de 

thuissituatie en blijft de (eigen) huisarts hoofdbehandelaar. Indien een collega huisarts de zorg 

overneemt omdat De Cocon buiten uw praktijkgebied valt,  dan informeert u telefonisch de lokale 

huisarts en zorgt u voor een goede overdracht. 



 

Handleiding ELV bedden 

Tijdens kantooruren belt u het Transferpunt 06 20141893. Het Transferpunt beschikt over een 

overzicht van de beschikbare bedden in de regio. 

U doorloopt zelf of met medewerker van het Transferpunt het afwegingsinstrument. Voor meer 

informatie zie: https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijkteam/afweging-eerstelijns-verblijf/ of via 

https://www.lhv.nl/afwegingsinstrument 

Praktisch is ELV laag complex kort samen te vatten met volgende criteria: 

1. Patient kan alarmknop bedienen 

2. Patient kan met 1 persoon geholpen worden in ADL/verzorging 

3. Patient heeft geen risico op dwalen/weglopen 

Het Transferpunt verbindt u zo nodig door met de dienstdoende Specialist Ouderengeneeskunde. 

Tijdens ANW uren belt u naar de dienstdoende Specialist Ouderengeneeskunde via de receptie van 

het Maasziekenhuis 0485-845000. 

 

ELV laag complex   

Huisarts doorloopt afwegingsinstrument 
Huisarts blijft hoofdbehandelaar 
Doel: herstel, waarna terug naar huis 
Vergoeding vindt plaats vanuit basisverzekering 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tarieven 2017 
ELV dag 
ELV dag > 20 min 
ELV, ANW 
ELV, ANW >20 min 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

In euro’s                                 
40,34 
69,91 
63,36 
107,49 
 
 

ELV hoog complex   

Huisarts doorloopt afwegingsinstrument 
Tijdens opname is SO hoofdbehandelaar 
Huisarts maakt verwijzing via Zorgdomein 
Doel: herstel, waarna terugkeer naar huis 

 
 
 
 

 
 
 
 

ELV palliatief bed   

Huisarts geeft terminaal verklaring en indicatie af 
Opname hospice of palliatief bed 
SO hoofdbehandelaar 
 
(uitzondering: bijna-thuis-huis De Cocon, dan blijft 
eigen huisarts hoofdbehandelaar of draagt dit 
over aan lokale huisarts) 

  

 

Indien u vragen hebt of tegen problemen aanloopt rond het plaatsen van een patiënt op een bed in 

de regio, neem dan contact op met Karin Roskes, Syntein Ouderenzorg  via k.roskes@syntein.nl  

 

 

https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijkteam/afweging-eerstelijns-verblijf/
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