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Aanleiding

• Toenemende vraag naar:

• Plaatsen waar mensen tijdelijk kunnen herstellen na een 
ziekenhuisopname 

• Plaatsen voor mensen in thuissituatie met acute zorgvraag

• Deze toenemende vraag veroorzaakt knelpunten bij de triage, de in- en 
uitstroom en de beddencapaciteit 

• Regionale samenwerken op het gebied van verwijzing, aanmelding en 
doorstroom van steeds groter belang 

• Er lag al een intentieverklaring tot samenwerking  VVT, 
huisartsenorganisaties en ziekenhuizen: 
realiseren van samenwerkingsafspraken voor de spoedzorg



ELV 
patint

Zorgstelsel

Verzekeraar

Zorg en 
behandeling

Keten

Toegankelijk

Hulp- en zorgvraag in 
samenhang

Shared decision making

Warme overdrachtZo min mogelijk 
verplaatsingen

Zorg- en ziektediagnostek

Meerjaren inkoopafspraken tussen 
verzekeraar en aanbieder in een 
partnership

Verzekeraars bieden 
kostendekkende tarieven 
en toereikende 
productevolumes

Maatwerkafspraken met 
ruimte voor ontwikkeling 
en specialisate 

Preferente verzekeraar heef regionale 
regiefunctee andere verzekeraars voeren 
volgbeleid.

Regelgeving gericht op juiste zorg op juiste plek met 
naadloze overgangen en duidelijke afakeningen

Informate-overdracht

Verzekeraar heef vertrouwen in 
de professional en blijf op afstand 
van de zorginhoud.

Verzekeraar vraagt 
minimale verantwoording

De kwaliteit van 
zorg en behandeling 
doorontwikkelen met 
beroepsgroepen

Zorgaanbieder meet cliëntevredenheid

Zorgaanbieder heef goed 
geëquipeerde voorzieningen

Zorgaanbieder levert ELV zo doelmatg mogelijk 

Passende zorg en behandeling zonder beperkingen 
tussen verschillende vormen van kortdurend verblijf

24/7 consultatemogelijkheid 
specialist ouderengeneeskunde 
en/of verpleegkundige

Andere zorgvormen in voldoende 
mate beschikbaar

Procesafspraken over 
regionale coördinate 
en beschikbaarheid

Generalistsche  zorg  dichtbije
specialistsch gecentreerd 
met behandelexpertse in 
kennisnetwerken 

Uniformiteit in inkoopbeleid
 van verzekeraars.

De ELV setng zorgt voor een 
revalidateklimaat

Toegevoegde waarde van ELV 
in de keten aantonen  

Toewerken naar een  data-infrastructuur 
met transparante voor alle partjen

Keuze-informate

Passende competenteprooelen  en arbeidsmarkt

Regionale oriëntate 
en verkoopkracht 

Ontwikkelen integraal aanbod in plaats van
 afzonderlijke zorgsoorten 

behandelteam op maat

Zelfstandigheid 
vergroten

Verantwoordelijkheden
onanciers

24/7 ELV -opname 
mogelijkheid in de regio

Bron:



Wat kan ons daarbij helpen?

Herstelbedden.nu

Herstelbedden.nu

http://www.herstelbedden.nu/


Herstelbedden.nu



Wat vraagt dat van ons?

Regionaal 
Triageteam

•Voorkeur cliënt is leidend
•Verwijzing volgens 
Afwegingsinstrument ELV

•Bijdrage in kosten 

Eenduidige 
werkwijze

•Beschikbare plaatsen is 
actueel en inzichtelijk voor 
verwijzers

•Vast contactpersoon
•Leeg bed word gelabeld
•Beschikbaar stellen bed = 
beschikbaar stellen zorg

Bewezen 
technologie



Waar doen we het voor?

Onze cliënten 

De huisartsen en ziekenhuizen:
Klaas Visser, huisarts: “een belletje en alles 
wordt geregeld klinkt geweldig”



De ELV-toolkit:

• Transparantie: 
één totaaloverzicht van alle beschikbare bedden

• Gemak: 
één aanspreekpunt, één triage team, één telefoonnummer

• Bereikbaarheid: 
24 uur per dag een infrastructuur op spoedzorg

• Positieve zorgervaring: 
hoe sneller de verwijzer de patiënt kan plaatsen des te beter de 

zorgervaring van de patiënt

• Plaatsbaarheid:
meer overzicht, snellere plaatsing

• Data:
waarmee we de zorg beter kunnen inrichten 



Op naar een vruchtbare samenwerking!

Voor meer informatie over 
de ELV-Toolkit:

Mascha Rood, Senior Marketeer
Mobiel: 06 10 92 92 84
E-mail: mascha.rood@omring.nl

Anne Veldhof, Directeur Omring Advies 
en Behandelcentrum & Revalidatie
Mobiel: 06 51 53 34 37
E-mail: anne.veldhof@omring.nl 
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