
ELV Laag complex
- Huisarts doorloopt afwegingsinstrument
- Huisarts meldt aan en geeft mandaat voor 
   leveren eerstelijnszorg
- Huisarts blijft hoofdbehandelaar
- Doel: herstel, waarna terugkeer naar huis

- Tijdens kantooruren belt u Bureau Crisistoewijzing (BCI) 024-3665767;
- Buiten kantooruren volgt doorschakeling van BCI naar de zorgcentrale die u verder  
  helpt;
- U doorloopt met medewerker BCI het afwegingsinstrument. Voor meer informatie  
  over het afwegingsinstrument: www.lhv.nl/afwegingsinstrument;
- BCI beschikt over een overzicht van beschikbare bedden.
- De gegevens over de huisarts die verantwoordelijk is voor de zorg zijn bekend bij     
  desbetreffende aanbieders. 

Tarieven 2017 (in euro’s)
- ELV, dag   40,34
- ELV, dag   >20min.  69,91
- ELV, ANW  69,36
- ELV, ANW >20min.  107,49

ELV Hoog complex
- Huisarts doorloopt afwegingsinstrument
- Huisarts meldt aan en geeft mandaat voor leveren eerstelijnszorg
- Tijdens opname SO hoofdbehandelaar
- Doel: herstel, waarna terugkeer naar huis

ELV palliatief bed
- Huisarts meldt aan, geeft mandaat voor leveren eerstelijnszorg en geeft 
   terminaalverklaring af
- Opname hospice of palliatief bed
- SO hoofdbehandelaar

GRZ bed
- Huisarts verwijst naar geriater voor geriatisch assessment
- Patient moet trainbaar zijn
- Progressie moet zichtbaar zijn
- Doel: revalidatie, waarna terugkeer naar huis

Handleiding ELV bedden

https://www.lhv.nl/afwegingsinstrument


 Aanbevelingen voor een goede overdracht - ELV bed laag complexe zorg 

       -  De eigen huisarts zorgt voor een snelle overdracht van het 
 medisch dossier (liefst digiaal) waarna de zorg wordt 
 overgenomen;
       -  De eigen huisarts informeert telefonisch de tijdelijke huisarts over de acute  
 problematiek;
       -  Er is een goede bereikbaarheid van de eigen huisarts voor intercollegiaal  
 overleg;
       -  NTBR en beleid rondom ziekenhuisopname zijn besproken en  goed 
 genoteerd;
       -  De huisarts die de overbruggingszorg op het ELV bed levert, voert in principe  
 geen euthanasie uit;
       - Voor meer achtergrondinformatie met betrekking tot ouderen  zorg 
 verwijzen wij u graag naar de Praktijkkaart Ouderenzorg van de LHV: 
 www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuw-praktijkkaart-ouderenzorg.

 Werkgroep ELV bestaat uit: OCE Nijmegen, LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o., BCI     
 en vertegenwoordigers van de VVT instellingen: ZZG zorggroep, de Waalboog, stich 
 ting Kalorama, zorggroep Maas en Waal.

 Monitoring problemen rondom ELV kunt u melden bij R. Zuidema, coördinator oude 
 renzorg OCE Nijmegen (r.zuidema@cihn.nl). 
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