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Pieter van Foreest biedt op de 
volgende locaties eerstelijns
verblijf aan: 

Eerstelijns verblijf hoog complex 

De Bieslandhof
Beukenlaan 2
2612 VC Delft 

Beukenlaan 
Beukenlaan 4
2612 VC  Delft

Reinier de Graaf
Reinier de Graafweg 5
afdeling 3H 
2625 AD  Delft

De Kreek 
Leeuweriklaan 34
2691 CK  ‘s-Gravenzande

Eerstelijns verblijf laag complex 

Delfshove
Vorrinkplein 99 
2624 DS  Delft
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Eerstelijns verblijf

Tijdelijk verblijven bij
Pieter van Foreest

Pieter van Foreest
Postbus 118 2600 AC Delft
info@pietervanforeest.nl
www.pietervanforeest.nl



Tijdelijk verblijf
Soms gebeurt er iets in uw zorgsituatie of 
verandert de situatie rondom uw steun en 
toeverlaat, uw mantelzorger, doordat hij/zij 
bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht komt. 
Wat nu? Pieter van Foreest staat klaar om u 
de juiste zorg te leveren door middel van een 
tijdelijk verblijf. Een tijdelijk verblijf bij een 
zorgorganisatie kan verschillende redenen 
hebben. U kunt hierbij denken aan een tijdelijk 
logeeradres, herstel, revalidatie of de ontlasting 
van de mantelzorger. Ook een plotselinge 
crisis of zorg in de laatste levensfase kan de 
reden zijn voor een tijdelijk verblijf bij een 
zorgorganisatie. Al deze (zorg)vormen vallen 
onder tijdelijk verblijf.  

Eerstelijns verblijf 
In deze folder gaan we in op één van de 
vormen van tijdelijk verblijf, namelijk eerstelijns 
verblijf. Eerstelijns verblijf (afgekort ELV) is 
bedoeld voor kwetsbare ouderen die tijdelijk 
niet meer of nog niet verantwoord naar huis 
terug kunnen, maar waarvoor geen opname in 
het ziekenhuis (meer) nodig is.
Belangrijke voorwaarde bij eerstelijns verblijf is 
dat het verblijf medisch noodzakelijk is en dat 
er gedurende 24 uur per dag verpleegkundig 
toezicht in de directe nabijheid nodig is. 
Eerstelijns verblijf kent twee variaties: 
•  Eerstelijns verblijf laagcomplex 
•  Eerstelijns verblijf hoogcomplex

Voor welke u in aanmerking komt is afhankelijk 
van de complexiteit van uw zorgvraag.  

Uw verblijf
Pieter van Foreest heeft een aantal locaties 
in Westland en Delft waar u tijdelijk kunt 
verblijven met een indicatie voor eerstelijns 
verblijf laag- of hoogcomplex. Deze indicatie 
krijgt u via uw huisarts of medisch specialist.
U verblijft in een netjes ingerichte kamer die 
van alle gemakken is voorzien. Tijdens uw 
verblijf kunt u gebruik maken van de 
faciliteiten en activiteiten van de locatie.  

De duur van het verblijf
De duur van een eerstelijns verblijf duurt 
zolang dit medisch noodzakelijk is. Dit kan 
variëren van enkele nachten tot maximaal drie 
maanden. Bij binnenkomst maakt u kennis met 
de zorgmedewerkers en spreekt u af welke 
dagelijkse bezigheden u zelf kunt doen en waar 
u hulp bij nodig heeft. Ook wordt de 
verwachte verblijfsduur besproken. 
Uw zorg en de gemaakte afspraken, zoals de 
verblijfsduur, worden regelmatig geëvalueerd 
en waar nodig bijgesteld. Zo kan het 
bijvoorbeeld zijn dat u sneller herstelt dan 
verwacht en dat betekent dat u dus ook 
eerder naar huis kunt.

Kosten 
Eerstelijns verblijf wordt bekostigd vanuit 
de Zorgverzekeringswet (ZvW). Met een 
passende verwijzing voor eerstelijns verblijf 
vergoedt de zorgverzekering alle kosten 
vanuit de basisverzekering. U betaalt geen 
eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in 
rekening gebracht.

Wat als terugkeer naar
de thuissituatie niet meer lukt
Helaas komt het ook wel eens voor dat 
tijdens uw tijdelijk verblijf toch blijkt dat 
u niet meer kunt terugkeren naar de 
thuissituatie. In dat geval kan Pieter van 
Foreest mogelijkheden bieden om te 
verhuizen naar een locatie waar u kunt 
wonen. Dit kan een locatie van Pieter van 
Foreest zijn of een locatie van een andere 
zorgorganisatie. Als naar huis terugkeren niet 
meer mogelijk is, zullen de mogelijkheden 
tijdig met u en uw naasten besproken 
worden. 

Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen of wilt u meer informatie? Kijkt u op 
onze website www.pietervanforeest.nl 
of neem contact op met één van de 
klantadviseurs via ons klant contact centrum. 
Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 
015 -515 50 00 of per mail
contact@pietervanforeest.nl.  


