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Hoe kom ik in aanmerking voor Eerstelijns verblijf?
Om in aanmerking te komen voor Eerstelijns verblijf, heeft u een toewijzing 
nodig. De toewijzing zal gedaan worden door uw huisarts of medisch specialist 
van het ziekenhuis. 

De zorg
Met de contactverzorgende zullen afspraken worden gemaakt en vastgelegd 
in het zorgplan. Daarnaast kunt u meedoen aan welzijnsactiviteiten, waarvoor
voor sommige activiteiten een bijdrage wordt gevraagd.

Het appartement
U beschikt over een gemeubileerd appartement. Dat wil zeggen dat er een 
hoog/laagbed staat, meubels zoals een kast, een tafel en stoelen, 
een televisie en telefoon. Aan het gebruik van de televisie 
en telefoon zijn kosten verbonden.

Huisarts
Tijdens uw verblijf is uw eigen huisarts de behandelaar. Mocht u buiten de 
regio van uw huisarts verblijven, dan neemt u een huisarts en apotheek in de 
directe omgeving tijdens uw verblijf waar. Voor eventuele behandelingen bent 
u eveneens aangewezen op de hulpverleners van de eerste lijn.

Kosten
Eerstelijns verblijf valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), waardoor 
aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. Daarnaast zijn er kosten voor 
enkele aanvullende diensten van RijnWaal Zorggroep.

Meer weten?
Wilt meer weten over tijdelijk verblijf bij RijnWaal Zorggroep, zoals de kosten of de 
locaties waar u kunt verblijven? Neem dan contact met de medewerkers van de 
Klantenservice.

Aanmelden
Voor aanmelden kunt u ook contact opnemen met zorgbemiddelaars van de 
Klantenservice, 0481 470 660 of mailen naar klant@rijnwaal.nl. 

Op www.rijnwaal.nl vindt u ook informatie over al onze diensten.
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Bent u herstellende van een ziekte of van een operatie, of heeft u een 
andere specifieke reden waarom u tijdelijk niet zelfstandig kunt wonen, 
dan kunt u voor een bepaalde periode gebruik maken van tijdelijk verblijf. 
Ook wel Eerstelijns verblijf genaamd. Na deze herstelperiode gaat u weer 
zelfstandig wonen.
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