
 
 

 

Kort verblijf in een zorginstelling  
 
Eerstelijnsverblijf (ELV) 

Eerstelijnsverblijf is een kortdurend verblijf in een zorginstelling waarbij 24 uur per dag professionele zorg 

aanwezig is. U kunt hier gebruik van maken als u om een medische reden tijdelijk niet thuis kunt wonen. 

Uw behandelend arts schat in dat u op korte termijn zult herstellen. Het doel van dit kortdurende verblijf 

is dat u na deze periode weer thuis kunt gaan wonen. De zorg is erop gericht dat u zo snel mogelijk weer 

naar huis kunt.  

In overleg met uw arts, meldt de verpleegkundig consulent transferpunt u aan bij het verpleeghuis van uw 

voorkeur dat deze zorg aanbiedt. Als gevolg van de wachtlijsten in de zorginstellingen is het niet altijd 

mogelijk om vanuit het ziekenhuis naar uw zorginstelling van voorkeur te gaan.  

In de regio Maastricht-Heuvelland wordt een patiënt met een zorgvraag ELV aangemeld bij verwijsbureau 

Zorgpunt Maastricht-Heuvelland. Zij kijken waar plaats is binnen de regio. Er is geen sprake van het 

aangeven van een voorkeur. Daar waar plaats is gaat de patiënt naar toe. ELV wordt vergoed vanuit het 

basispakket van uw zorgverzekering.  

ELV aanbieders in de regio zijn: 

• Envida  

• Vitala+ (voorheen MUMC Herstelzorg) 

• Sevagram 

 

Meer informatie over verblijf onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat op de website van het 

Zorginstituut Nederland. 

 

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 

Soms heeft u na een ziekenhuisopname revalidatie nodig voordat u weer naar huis gaat. Revalidatie is 

altijd een multidisciplinaire behandeling. Dit betekent dat u door verschillende behandelaars behandeld 

wordt, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist.   

Tijdens uw revalidatie werkt u actief aan uw herstel. Zo kunt u zo zelfstandig mogelijk terugkeren naar uw 

eigen woning.  

 

Geriatrische revalidatiezorg krijgt u op een revalidatieafdeling van een verpleeghuis of Vitala+ (voorheen 

MUMC Herstelzorg). Het doel van GRZ is dat u na tijdelijke opname in het verpleeghuis weer voldoende 

hersteld bent om thuis te kunnen gaan wonen. 

https://www.envida.nl/home
https://www.herstelzorgmumc.nl/
https://www.sevagram.nl/
https://palliatievezorg.mumc.nl/
https://palliatievezorg.mumc.nl/
https://www.herstelzorgmumc.nl/


 
 

 

In overleg met uw arts, meldt de verpleegkundig consulent transferpunt u aan bij het verpleeghuis van uw 

voorkeur dat geriatrische revalidatiezorg biedt. De specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) van 

dit verpleeghuis bepaalt of het verpleeghuis de juiste zorg kan bieden en of u opgenomen kunt worden. 

Als gevolg van de wachtlijsten in de zorginstellingen is het niet altijd mogelijk om vanuit het ziekenhuis 

naar het verpleeghuis van uw voorkeur te gaan. Als dit het geval is, gaat de verpleegkundig consulent 

transferpunt in overleg met u op zoek naar een alternatief. Het is daarom niet mogelijk om in het 

ziekenhuis te wachten op een verpleeghuis van voorkeur. 

 

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een patiënt moet voldoen wil hij in aanmerking komen voor GRZ: 

• Er is sprake van comorbiditeit. Dat wil zeggen, er is sprake van meerdere onderliggende aandoeningen 

waaraan de patiënt leidt. 

• Er moet sprake zijn van een multidisciplinaire behandeling. Er zijn meerdere behandelaren bij de 

revalidatie betrokken. 

• De patiënt heeft een lerend vermogen. Alles wat de patiënt krijgt aangeleerd kan hij uitvoeren en 

reproduceren. 

• De patiënt moet na het revalidatietraject weer naar huis kunnen gaan. 

  

GRZ wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. 

 

De GRZ aanbieders in Zuid Limburg zijn: 

• Maastricht: Vitala+ (voorheen MUMC Herstelzorg) 

• Geleen/Sittard: Zuyderland revalidatie 

• Voerendaal: Cicero: ’t Brook 

• Kerkrade: Meander: Hamboskliniek 

• Heerlen: Sevagram: de Plataan 

 

Medisch specialistische revalidatie 

Buiten geriatrische revalidatiezorg bestaat ook Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). 

Dit is een intensieve vorm van revalidatie. De revalidatiearts van het ziekenhuis bepaalt of u in 

aanmerking komt voor deze zorg. Hij of zij meldt u aan bij een revalidatiecentrum.   

Medisch Specialistische Revalidatie wordt betaald door uw zorgverzekering. De verpleegkundig consulent 

transferpunt kan deze zorg niet regelen. 

 

MSR aanbieder: Hoensbroek: Adelante 

https://www.herstelzorgmumc.nl/
https://www.zuyderland.nl/specialismen/revalidatie/
https://www.cicerozorggroep.nl/onze-zorg/revalidatie-werken-aan-herstel
https://www.meandergroep.com/wonen-met-zorg/locaties/zorg-en-revalidatiecentrum-hambos
https://www.sevagram.nl/algemeen-plataan.html
https://www.adelante-zorggroep.nl/

