
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eerstelijns verblijf (tijdelijk verblijf)



 

Tijdelijk verblijf 

herstelgerichte zorg 
Er kunnen verschillende redenen 
zijn waarom uw huisarts u 
adviseert om tijdelijk op een 
zorglocatie te verblijven. 
Bijvoorbeeld omdat het belangrijk 
is dat er een verzorgende in uw 
buurt is omdat u heel ziek bent of 
omdat u uzelf niet kunt verzorgen. 
Ook kan het voorkomen dat u na 
een ziekenhuisopname weer naar 
huis mag, maar dat uw conditie 
nog niet op peil is. In dit soort 
situaties kunt u bij zorggroep 
Maas & Waal verblijven. Wij 
zorgen er dan samen met u voor 
dat u zo snel mogelijk weer naar 
huis kunt. 
Tijdens uw verblijf logeert u in een 
één- of tweepersoonskamer en 
krijgt u bijvoorbeeld hulp bij het 
wassen en aankleden. Zo’n 
tijdelijk verblijf met zorg die op  
uw herstel is gericht, bieden wij 
aan in elk van onze locaties.  
Om hiervoor in aanmerking te 
komen heeft u een zogenaamde 
verwijzing ‘eerstelijnsverblijf 
laagcomplex’ nodig van uw 
huisarts of specialist. 
 
Tijdelijk verblijf 
herstelgerichte zorg met 
behandeling 
Als u naast zorg ook behandeling 
nodig heeft, geeft uw (huis)arts 
een verwijzing ‘eerstelijns verblijf 
hoog complex’. In dat geval staat 
er naast een zorgteam ook een  
 

 
behandelteam voor u klaar met 
een fysiotherapeut of een 
ergotherapeut en een specialist 
ouderengeneeskunde. Deze zorg 
wordt aangeboden in onze locatie 
Waelwick in Ewijk. 
 
Tijdelijk verblijf bij palliatief 
terminale zorg  
Bij een tijdelijk verblijf met 
palliatief terminale zorg, 
begeleiden, verzorgen en 
verplegen wij u in de laatste fase 
van uw leven. Zo’n verblijf kan 
noodzakelijk zijn wanneer 
bijvoorbeeld uw mantelzorger de 
zorg thuis niet meer kan bieden. 
 



Bij deze zorgverlening staan uw 
wensen en verlangens centraal. 
Een deskundig en gemotiveerd 
team van verpleegkundigen, 
verzorgenden en behandelaren 
staat voor u klaar. Deze zorg 
wordt aangeboden in onze locatie 
Waelwick in Ewijk. 
 
Om voor een eerstelijns verblijf 
palliatieve zorg in aanmerking te 
komen, moet u beschikken over 
een verwijzing ‘eerstelijns verblijf 
palliatieve zorg’. Uw (huis)arts kan 
deze verwijzing geven.  
 
Voor wie? 
Tijdelijk verblijf wordt ook wel 
eerstelijns verblijf genoemd, en is 
speciaal ingericht voor mensen die 
tijdelijk ondersteuning binnen een 
zorglocatie nodig hebben en 
daarvoor een verwijzing hebben 
van hun (huis)arts. De zorg en 
behandeling die u ontvangt, 
worden vergoed vanuit het 
basispakket van uw 
zorgverzekering. Mogelijk wordt 
hierbij wel aanspraak gemaakt op 
uw eigen risico. 
 

Meer informatie  
Heeft u vragen over één van de 
verschillende vormen van tijdelijk 
verblijf (herstelgerichte zorg, 
herstelgerichte zorg met 
behandeling of palliatief terminale 
zorg) binnen zorggroep Maas & 
Waal? Neem dan contact met ons 
op. Onze medewerkers helpen u 
graag. U kunt bellen met onze 
Klantenservice via 0487-599666 of 
mailen naar 
klantenservice@zmw.nl. Ook kunt 
u meer informatie vinden op onze 
website www.zmw.nl.  
 
Onze gegevens op een rij 
Zorggroep Maas & Waal 
Postbus 98 
6658 ZH Beneden-Leeuwen 
Telefoon: (0487) 59 96 66 
Fax: (0487) 59 43 98 
E-mail: klantenservice@zmw.nl  
Website: www.zmw.nl  
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