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Indicatievaststelling ELV  
 

Vragen afwegingsinstrument voor Eerstelijns Verblijf 
Doel van dit afwegingsinstrument is om een afweging te maken om een passende vorm 
van zorg voor de zorgvrager te vinden. 
 
Gebruik: Vink aan wat van toepassing is 
 
Contactgegevens Client 

Client naam    

Man/vrouw    

Geboortedatum    

BSN     

Naam 1ste contact 
persoon 

 

Telefoonnummer 1ste 
contact persoon 

 

Naam zorgverzekeraar  

Polis-nummer  

Huisarts   

Telefoonnummer  

Naam apotheek  

Telefoonnummer  

 

Heeft de cliënt een WLZ indicatie 
 
 
Bij nee of onbekend: Geeft de cliënt toestemming 
dat de zorgaanbieder dit verifieert bij het CIZ? 

 

 Ja , dan WLZ zorg (mogelijk 
crisiszorg )        

 Nee> mogelijk ELV     
 onbekend        

 
 Ja  
 Nee   

Er zijn haalbare herstel  doelen  
 
 
Er is sprake van revalidatie doelen 

 Ja > toegang tot ELV          
 nee  > geen ELV                                        

 
 Ja > geen ELV ( mogelijk GRZ)          
 nee  > toegang tot  ELV                                        

 

Inhoud v.d. zorgvraag heeft een 
medisch/verpleegkundige noodzaak?  
 

 Ja, (medische) behandeling 
 Ja, diagnostiek/observatie 
 Ja, verpleegkundige handelingen 

         Planbaar 
        Onplanbaar 

Medische / verpleegkundige 
zorg is thuis mogelijk? 

 Ja > geen ELV          
 Nee  > toegang tot ELV                                       
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Er is sprake van (elkaar beïnvloedende) 
meervoudige problematiek? 

 Nee, ELV laag complex                                                  

 Ja, ELV hoog complex                                                     

Er is sprake van een Levensverwachting < 3 
maanden 
(geldt tevens als terminaal verklaring) 

 Ja , ELV Palliatief                                                    

Reden opname: 
 
 
 

 

Behandel/opnamedoel: 
 
 
 

 

 

Aanmelder/indicati
esteller 

Naam:    

 Functie:  

 AGB:  

 Praktijk/instelling:   

 
 
 
 

Contactgegevens:   

 Datum:  

 Handtekening: 
 

 

 

Wij verzoeken u vriendelijk om de volgende gegevens aan te leveren: 

 Medische journaal/episodelijst 

 AMO 

 Relevante co-morbiditeit 

 Meest recente lab uitslagen 

 Eventuele aanwezige specialisten brieven 

Laagcomplex: De patiënt heeft een enkelvoudige aandoening en/of beperking die een bedreiging 

vormt voor de gezondheid. Er is verzorging in nabijheid, observatie, signalering en interventie nodig. 

De medische zorg bestaat uit zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. 

Hoogcomplex: Bij de patiënt is sprake van meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen en/of 

beperkingen. Patiënt heeft verzorging en verpleging in de directe nabijheid nodig. Afhankelijk van de 

problemen kunnen professionals toegevoegd worden aan het multidisciplinaire zorgteam. Betreft 

geen GRZ-cliënt. 

  


