
Zorg na uw opname
In het Beatrixziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de medische en verpleegkun-
dige zorg. De zorg na uw opname in het ziekenhuis is echter net zo belangrijk. Of u nu thuis herstelt of 
in een andere woonomgeving zoals een verpleeghuis of woonzorgcentrum. Mocht zorg nodig zijn na uw 
opname, dan bekijken we samen met u voor welke vervolgzorg u in aanmerking komt. En stemmen we 
deze zo veel als mogelijk af op uw wensen en op wat u nodig heeft. 

Rivas Zorgadvies
Zodra bekend is dat na uw opname vervolgzorg nodig is, schakelt uw behandelend arts of de afdelings-
verpleegkundige een zorgadviseur van Rivas Zorgadvies in. Hij of zij bekijkt samen met u voor welke 
vervolgzorg u in aanmerking komt en helpt u bij het vinden en regelen van de zorg. 

Mogelijkheden vervolgzorg
Van thuiszorg, tijdelijk verblijf tot permanente verhuizing naar een verpleeghuis; er is veel mogelijk. We 
hebben de verschillende mogelijkheden alvast beknopt voor u op een rij gezet. Het is afhankelijk van uw 
specifieke situatie voor welke vorm van vervolgzorg u in aanmerking komt. De zorgadviseur bespreekt 
dit samen met u. 

 • Thuiszorg
  Wanneer u na ontslag thuiszorg nodig heeft, kunt u uw voorkeur aangeven voor een  specifieke  
  thuiszorgorganisatie. De zorgadviseur neemt vervolgens contact met hen op en regelt voor u de  
  zorg. Als blijkt dat de thuiszorgorganisatie de benodigde zorg  niet kan leveren, wordt in overleg  
  met u een andere organisatie benaderd. Zodra de zorg geregeld is geeft de zorgadviseur dit door  
  aan de afdelingsverpleegkundige en kunt u met ontslag.

 • Tijdelijke opname
  Als een tijdelijke behandeling noodzakelijk is, wordt een zogeheten Geriatrische Revalidatie  
  Zorg (GRZ) of een Eerstelijns Verblijf (ELV) aangevraagd.

  Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) 
  Bij Geriatrische Revalidatie Zorg werkt u samen met het behandelteam aan uw herstel. Het doel  
  van uw revalidatie is dat u uw mogelijkheden zo goed mogelijk leert te benutten, zodat u in het  
  dagelijks leven weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren.

  Eerstelijns verblijf (ELV)
  Als u om een medische reden tijdelijk moet verblijven in een locatie, heet dat  eerstelijns verblijf, of  
  wel kortdurend verblijf. U kunt hier gebruik van maken als u in uw situatie tijdelijk niet zelfstandig  
  thuis kunt wonen en er geen noodzaak is voor een ziekenhuisopname. U kunt tijdens uw verblijf,  
  afhankelijk van de ernst van uw situatie, worden behandeld door uw huisarts of de specialist  
  ouderengeneeskunde. De verwachting bij eerstelijns verblijf is dat u, met passende zorg en  
  behandeling, zover opknapt dat u binnen enkele weken weer naar uw eigen woonomgeving  
  terug kunt.

  Zowel bij het aanvragen van GRZ als ELV wordt gevraagd welke locatie uw voorkeur heeft. Als daar  
  geen plaats is, zoeken we samen met u een andere locatie. Het is niet  mogelijk om in het  
  ziekenhuis te wachten tot er in de locatie van voorkeur plaats is. Omdat het om kortdurend verblijf  
  gaat, is het ook niet mogelijk om tijdens uw verblijf alsnog overgeplaatst te worden naar de  
  locatie van uw voorkeur. U blijft de gehele behandeling op dezelfde locatie.



 • Verhuizing naar het verpleeghuis of woonzorgcentrum
  Verpleeghuis
  Als u permanent moet verhuizen naar een verpleeghuis, vragen we met uw toestemming voor u  
  een zogeheten WLZ (Wet Langdurige Zorg)-indicatie aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling  
  Zorg). Een medewerker van het CIZ bezoekt u in het ziekenhuis om te beoordelen of het voor u de  
  juiste indicatie is. Voor een WLZ-indicatie moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is  
  afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Kijkt u voor meer informatie op de website van het  
  CAK (Centraal Administratie Kantoor): www.cak.nl.

  Ook bij een verhuizing naar het verpleeghuis kunt u een voorkeur aangeven. Is er in het  
  verpleeghuis van uw voorkeur geen plaats, dan zal u naar een  overbruggingsplaats gaan in  
  een ander verpleeghuis. U blijft op de wachtlijst staan voor het verpleeghuis van voorkeur.
 
  Woonzorgcentrum
  Als u permanent moet verhuizen naar een woonzorgcentrum, helpt de zorgadviseur u met het  
  aanvragen van een WLZ-indicatie samen met uw huisarts of de thuiszorg (indien u dit al  
  ontvangt). Het is niet mogelijk om vanuit het ziekenhuis te worden overgeplaatst naar het  
  woonzorgcentrum. U zal thuis moeten overbruggen met thuiszorg tot er plaats is in het  
  woonzorgcentrum van uw voorkeur.

 • Palliatieve zorg
  Als blijkt dat u door behandeling niet meer beter kunt worden en uw levensverwachting korter is  
  dan drie maanden, komt u in aanmerking voor  palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase). Deze  
  zorg kunt u thuis krijgen, in een hospice of in een verpleeghuis. De zorgadviseur bespreekt met u  
  en uw naasten de mogelijkheden en zal de zorg voor u regelen.

 • Logeren zonder indicatie
  Als u om wat voor reden niet direct naar huis wilt kunt u tijdelijk, op eigen kosten, in een  
  zorgcentrum verblijven. De zorgadviseur bespreekt met u de mogelijkheden.

 • Vervoer na ziekenhuisontslag 
  Als er een medische noodzaak is voor liggend vervoer wordt vanuit het ziekenhuis een ambulance  
  geregeld. Als deze noodzaak er niet is, bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van het  
  vervoer. 

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u dan gerust op werkdagen tussen 8.30 en 
17.00 uur naar Rivas Zorgadvies via Rivas Zorglijn 0900 8440.
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