
Methode

• Financiering ELV‐bed ophelderen
• Overzicht krijgen over reeds beschikbare ELV‐bedden
• Inventariseren behoeften verschillende belanghebbenden;
• Afstemmen Harense husartsen;
• In latere fase: patiënten enquête

Contact

JJ Knol, huisarts
050‐5344369
jknol@huisartsenharen.nl

Jantine Knol, huisarts en kaderhuisarts ouderen  i.o., Haren (Gn), 2017
NHG Kaderopleiding Ouderengeneeskunde

Probleem

• Gebrek aan overzicht van 
beschikbare ELV‐bedden ,

• De hoeveelheid tijd die huisartsen 
spenderen aan het zoeken naar een 
plek dichtbij huis voor de patiënt

• Het ELV wordt door collega‐
huisartsen als zeer onoverzichtelijk 
ervaren

WAT: EERSTELI JNSVERBLI JF  (ELV) in Haren (Gn) april 2017 J.Knol

HOE:
Huisartsmeldt patient aan
bij opname coördinator: 
Dilgt: Ineke Seinen: 050‐5852000
Zonnehof: Katja Steenbergen: 06‐
51193470 (di‐vr)
Westerholm: Roelien van de Pol:
050‐5342122

WAAR:
Dilgt: 2 hoog‐complexebedden , 
geoormerkt voor de Harense 
huisartsen. 
Daarnaast niet‐geoormerkte laag‐, 
hoog‐ complexe en palliatieve 
bedden, bij beschikbaarheid.

Zonnehof: 2 laag‐complexe bedden, 
NB: tweepersoonskamer!

Westerholm: laag‐complex ELV 
vanaf 2018

(voor ) WI E:
(kwetsbare) ouderen die tijdelijk niet 
thuis kunnen verblijven, maximaal 12 
weken.

Hoog complex ELV bed: 
Bij de patiënt is er sprake van 
meerdere, elkaar bei ̈nvloedende 
aandoeningen en/of beperkingen. Er 
is vaak sprake van polyfarmacie en de 
mogelijke gevolgen daarvan. De 
patiënt heeft verzorging en 
verpleging nodig in de directe 
nabijheid. 
Multidisciplinaire behandeling.

Zorgdiagnostiek.

Ziekenhuis opname is niet gewenst of 
kan vanuit ELV bed in dagdiagnostiek 
worden georganiseerd.

Pall iat ief  ELV bed: 
levensbedreigende ziekte en 
levensverwachting < 3mnd: kan ook 
voortvloeien uit hoog‐complex bed.

Laag complex ELV bed: 
enkelvoudige aandoening: 
bijvoorbeeld herstel na operatie of 
herstel na een val thuis.

Soort bed 
afgestemd met 
opname 
coördinator, deze
stuurt indicatie 
formulier naar 
huisarts

tussentijdse

evaluatie, 
eventueel 
verlenging, 
indicatie WLZ of 
retour huis.
Zorg coordineert 
en regelt dit, 
huisarts wordt 
gefaciliteerd.

Huisarts levert zorg, 
speciaal tarief.

Wettelijk/Menzis: 
Specialist 
Ouderengeneeskunde

(SOG) levert de zorg.

Afspraak met de Dilgt: 
huisarts krijgt keus 
voorgelegd of hij zelf 
hoofdbehandelaar 
blijft.

SOG kan in consult 
gevraagd worden, hier 
is vergoeding voor.

huisarts tarief blijft 
gelijk (visite ELV bed)

Respij t zorg:
bij wegvallen mantelzorg en/of 
stabiele medische situatie 
zonder verzorgings vraag.
Kan met subsidie uit WMO, 
(geplande) aanvraag loopt dan 
via de gemeente. altijd eigen 
bijdrage van patiënt.

in Haren:
Zonnehof:  twee respijtbedden 
(tweepersoonskamer), zonder 
subsidie 60,‐per nacht

Westerholm: twee respijt/ hotel 
bedden, eenpersoonskamers, 
35,‐per nacht. evt thuiszorg 
erbij te organiseren.

ZorgNaZorg

e‐mail: info@zorgnazorg.nl

Telefoonnummer: 050‐
5495794

Geoormerkte eerstelijnsbedden (ELV) in Haren

Doel

• De gemeente Haren beschikt over voldoende ELV‐
bedden  om aan de vraag te voldoen

• De huisartsen hebben op een snelle manier inzicht in 
de beschikbare ELV‐plaatsen in de gemeente

• Huisartsen en zorgcentra maken duidelijke afspraken 
over wie de zorg verleent aan de betreffende bedden

Resultaat

• Vrij uniek: Twee geoormerkte
hoog‐complexe ELV‐bedden
exclusief beschikbaar voor
patiënten van Harense
huisartsen

• De geoormerkte ELV‐bedden
zijn zichtbaar bij ZorgnaZorg;

• In de toekomst zou het aantal
bedden uitgebreid kunnen
worden

• Overzicht voor de huisartsen
hoe een ELV bed geregeld
kan worden


