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Grote behoefte aan korte
opname in zorgcentra
MARCEL LOODEN

BLIJHAM De behoefte aan kortdu-
rende opnames in zorgcentra in
Oost-Groningen is erg groot. De
daarvoor bestemde bedden zijn
vrijwel voortdurend bezet.

Eerstelijnsverblijf (Elv), zo heet die
kortdurende opname officieel. Deze
vorm van opname werd enkele jaren
geleden landelijk ingesteld en is met
name bedoeld voor mensen die in
het ziekenhuis hebben gelegen
maar nog niet fit genoeg zijn om
zich thuis te redden.

,,Deze mensen kunnen een aantal
weken terecht in een zorgcentrum
voordat ze weer naar huis gaan’’,
vertelt directeur Herma Fridrichs
van de Blanckenborg. Dit zelfstandig
opererend zorgcentrum in Blijham
heeft zich aangemeld voor het Elv en
vijf bedden gereserveerd.

,,Die zijn al geruime tijd vrijwel
steeds bezet’’, zegt Fridrichs. ,,De
mensen komen uit Blijham en wijde
omgeving. Ziekenhuizen en huisart-
sen melden hen bij ons aan. We zet-
ten extra verpleegkundigen voor de
Elv-gasten in. De kosten die we ma-
ken, worden vergoed door de zorg-
verzekeraar.’’

Fridrichs benadrukt dat het Elv
ook is bedoeld om de druk op bed-
den in ziekenhuizen te verlichten.
,,Daar komen door deze aanpak im-
mers eerder bedden vrij.’’ Ze bena-
drukt ook dat het regelmatig voor-
komt dat mensen vanwege hun ge-
zondheidssituatie niet terug kun-
nen naar huis, maar naar een
verpleeghuis moeten. ,,Soms overlij-
den ze, dat hebben wij al meege-
maakt.’’

De Zorggroep Meander, met zorg-
centra in de gemeenten Veendam,

Stadskanaal en Westerwolde, heeft
in totaal 36 bedden voor het Elv ge-
reserveerd. ,,Daarvan zijn 24 voor
zware zorg bedoeld, die staan in de
Heggerank in Musselkanaal en de
Veenkade in Veendam’’, zegt woord-
voerster Heleen Eissens. ,,Van die 24

zijn twee voor palliatieve zorg, dus
voor mensen die niet beter worden.
De twaalf overige zijn voor de wat
lichtere zorg en die bedden zijn ver-
deeld over andere zorgcentra van
ons.’’

Al die 36 bedden zijn voortdurend
bezet, zegt Eissens. ,,We merken in-
derdaad dat de behoefte aan deze
zorg heel erg groot is.’’

Dat merkt directeur Hennie San-
ders van de zorgstichting Ooster-
lengte ook. Die heeft zorg- en ver-
pleegcentra in Winschoten en de
dorpen daaromheen. ,,Wij hebben

dertig bedden voor het Elv gereser-
veerd en de bezetting is op dit mo-
ment honderd procent’’, aldus San-
ders. ,,De vraag naar deze zorg is erg
groot.’’

Een deel van die dertig bedden
staat in het verpleeghuis Old Wolde
in Winschoten en is bedoeld voor
mensen die zware zorg nodig heb-
ben. ,,De overige bedden hebben we
verdeeld over onze centra in de dor-
pen rondom Winschoten’’, aldus
Sanders. ,,Zodat mensen die in die
dorpen wonen, dicht bij huis deze
vorm van zorg kunnen krijgen.’’

‘Door deze aanpak
komen in de
ziekenhuizen
eerder bedden vrij’

Een van de eerstelijnsverblijf-kamers in de Blanckenborg. FOTO HUISMAN MEDIA


