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Samen zorgen wij voor u
Op het eerstelijnsverblijf staat er dag en nacht een team van 
verzorgenden, verpleegkundigen en een behandeldienst 
met specialisten voor u klaar. De zorg wordt ingericht met 
als doel om zo snel mogelijk weer terug te keren naar huis. 
Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij u bij terugkeer naar huis 
nazorg bieden vanuit de andere zorgdiensten van Woonzorg 
Flevoland. Samen overleggen we de mogelijkheden op basis 
van uw situati e, wensen en behoeft en.

Veilig en verantwoord
Het bieden van kwalitati eve, veilige en verantwoorde zorg is 
het uitgangspunt van ons werk. Woonzorg Flevoland heeft  het 
Gouden PREZO Keurmerk en wordt op Zorgkaart Nederland 
gemiddeld met een 8 beoordeeld. 

Woonzorg Flevoland,
Samen zorgen voor de mensen

Woonzorg Flevoland informeert u met deze brochure graag 
over haar eerstelijnsverblijf in Almere Haven. 
Deze zorglocati e biedt sinds 2019 plek om rusti g te herstellen 
en kortdurend extra zorg te ontvangen. 

Wij verwelkomen u graag 
Het kan voorkomen dat u door omstandigheden ti jdelijk niet 
(verantwoord) in uw eigen huis kunt verblijven. Wanneer er 
op dat moment geen opname in een ziekenhuis of andere 
zorginstelling met medisch specialisti sche behandeling 
beschikbaar is, bent u welkom op ons eerstelijnsverblijf. 

Faciliteiten eerstelijnsverblijf 

Over Woonzorg Flevoland

Bent u tevreden?

Het eerstelijnsverblijf is te bereiken via

         036 52 56 820        

         www.woonzorgfl evoland.nl

         Kerkstraat 98 1354 AC Almere
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Zorg op het eerstelijnsverblijf

Zonder medische behandeling (laag complex)
U heeft tijdelijk verzorging, verpleging en/of begeleiding 
nodig. Bijvoorbeeld vanwege letsel door een val of om te 
herstellen van een knie- of heupoperatie. Er is geen medische 
behandeling nodig voor uw herstel. Uw eigen huisarts zet de 
behandeling voort en bezoekt u op het eerstelijnsverblijf.*

*Is uw huisartsenpraktijk niet in de buurt van het 
eerstelijnsverblijf gevestigd? Dan kan uw dossier en de 
verantwoordelijkheid over de medische behandeling tijdelijk 
worden overgedragen aan een huisarts van MediMere. Deze 
praktijk is bekend met ons eerstelijnsverblijf en bevindt zich 
tegenover onze locatie in Almere Haven.

Mét medische behandeling (hoog complex)
Vanwege meerdere gezondheidsproblemen en/of 
diagnoses die van invloed zijn op het herstel, is er sprake 

Het eerstelijnsverblijf biedt zorg aan mensen met verschillende, tijdelijke zorgbehoeften. In samenspraak met u, uw 
huisarts en eventuele wijkverpleegkundige of andere medisch specialist, bepalen we wat er nodig is voor herstel en 
terugkeer naar huis. 

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzeke-
ring. Er geldt wel een eigen risico. Wij zorgen ervoor dat 
uw indicatie wordt ingediend bij uw zorgverzekeraar.
Wist u dat Woonzorg Flevoland ook een eerstelijns-
verblijf in Lelystad heeft? Voor meer informatie kijk op:

         www.woonzorgflevoland.nl

van een intensievere zorgbehoefte. Hierdoor heeft u, naast 
verzorging en verpleging, ook medische behandeling(en) op het 
eerstelijnsverblijf nodig. U kunt denken aan ondersteuning van 
onze fysio- en/of ergotherapeut, psycholoog, diëtist of 
logopedist. Uw medische behandeling wordt overgenomen door 
de specialist ouderengeneeskunde van Woonzorg Flevoland. 



Eerstelijnsverblijf Almere | 5

Samen met uw én onze medisch specialisten
Tijdens uw verblijf werkt ons team van zorgverleners nauw 
samen met uw huisarts, de prakti jkondersteuner en/of de 
transferafdeling van het ziekenhuis.  Als u voor uw verblijf 
op het eerstelijnsverblijf al thuiszorg ontving, dan kan uw 
wijkverpleegkundige betrokken blijven voor het opstellen en 
monitoren van uw doelen. In geval van spoed is er 24/7 een 
specialist ouderen geneeskunde bereikbaar.

Meneer Oliemans:
“Ik ben blij dat ik onder begeleiding van de deskundige zorg goed kan herstellen 

van mijn operati e”

Het eerstelijnsverblijf heeft  een eigen behandeldienst die 
uw voortgang nauwlett end in de gaten houdt. Het team 
bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, fysio- en 
ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, 
diëti sten en logopedisten.



Eerstelijnsverblijf Almere | 6Eerstelijnsverblijf Almere | 6

Opname in het eerstelijnsverblijf
Opname in ons eerstelijnsverblijf is via een doorverwijzing geregeld door uw huisarts of medisch specialist, samen 
met een zorgadviseur van Woonzorg Flevoland. Afh ankelijk van de zorgvraag en indicati e verblijft  u minimaal één tot 
maximaal twaalf weken.

Start opname

Tijdens opname

Terugkeer naar huis

Indien nodig is de 
behandeldienst 
betrokken bij uw 
zorgplan. U wordt 
bijvoorbeeld begeleidt 
door onze specialist 
ouderengeneeskunde, 
fysio- en ergothera-
peut, psycholoog, 
diëtist en/of logopedist.

Uw gezondheidssituatie en 
herstel wordt besproken 
en geëvalueerd
door de zorgspecialisten. 
Zo nodig worden doelen 
bijgesteld in overleg met u.

U maakt kennis 
met onze
zorgmedewerkers 
die u bijstaan 
tijdens uw verblijf.

U bespreekt uw zorg-
behoefte en doelen met 
de verpleegkundige en 
bekijkt wat u nodig heeft 
voor terugkeer naar huis.

Indien u al wijkverpleging 
thuis ontvangt, kan uw 
wijkverpleegkundige 
betrokken blijven de zorg 
op het eerstelijnsverblijf.

U (of een door u 
aangestelde 
gemachtigde) 
ondertekent de 
zorgovereenkomst. 
Deze wordt aan uw 
digitale cliëntendos-
sier toegevoegd.  

U weet waar u aan 
toe bent en het 
hersteltraject gaat 
van start. 

Samen met u 
werken we aan uw 
doelen en herstel.

Tijdens uw verblijf 
monitoren we of 
eventuele nazorg in de 
thuissituatie nodig is.

U heeft uw hersteldoelen 
behaald en kunt terug 
naar huis. Samen 
overleggen we of er thuis 
zorg nodig is. 

Woonzorg Flevoland kan u 
blijven ondersteunen met 
bijvoorbeeld huishoudelijke 
ondersteuning, wijkverple-
ging, fysio- of ergotherapie, 
maaltijdenservice, dagbe-
steding of een combinatie 
middels een zorgpakket. 
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Faciliteiten eerstelijnsverblijf 

Kerkstraat 98 1354 AC Almere

Rondom het verblijf is er parkeergelegenheid.

Op de eerste verdieping

Het winkelcentrum met o.a. een supermarkt, 
huishoudwinkels en drogist ligt op steenworp 
afstand van de locati e, net als de haven met 
gezellige restaurants.

Te bereiken via de lift  (recht voor u) 
of met de trap (aan uw linkerhand).

Kamers
U verblijft , afh ankelijk van de bezetti  ng, in een ruime één of 
twee persoonskamer met aangrenzende badkamer. 
Alle kamers zijn voorzien van zorgalarmering, televisie en 
koelkast. Gebruik van televisie en wifi  is grati s. 

Het kan voorkomen dat u, vanwege de medische oorzaak van 
een andere cliënt, ti jdens uw verblijf verhuist naar een andere 
kamer. 

Maalti jden
Wij hebben een gezamenlijke ruimte waar op onderstaande 
momenten maalti jden worden klaargezet: 

• Ontbijt: tussen 09.00 en 10.30 uur
• Lunch: tussen 12.30 en 13.30 uur 
• Diner: tussen 17.45 en 18.30 uur

Tussendoor is er koffi  e, thee en frisdrank.

U mag ook maalti jden vanuit huis ontvangen wanneer dit be-
ter bij uw wensen aansluit. Wanneer u speciale (dieet)wensen 
hebt, proberen wij hier rekening mee te houden, mits deze 
passen binnen het doel van uw opname/herstel. 
U wordt gesti muleerd zoveel mogelijk zelf te doen ter voor-
bereiding op terugkeer naar huis, dit geldt ook voor de 
maalti jden. Tijdens uw verblijf kijken we welke handelingen u 
zelfstandig kunt uitvoeren en waar u hulp bij nodig heeft .

Bezoek
Uw bezoek is alti jd welkom, er worden geen specifi eke ti jden 
gehanteerd (overnachten is niet toegestaan). Wij vragen u re-
kening te houden met de rust van andere cliënten wanneer u 
bezoek ontvangt. Gasten kunnen aanbellen via de intercom bij 
nummer 98, de zorgmedewerkers openen de deur voor hen. 
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Leerbedrijf
Woonzorg Flevoland investeert graag in toekomstige zorg-
medewerkers, daarom is het eerstelijnsverblijf een leerbedrijf 
waar regelmatig stagiaires zijn. Zij werken als helpenden op de 
afdeling en leren van andere niveaus en disciplines.

Goed om te weten
• Om uw kleding te wassen, schakelt u een mantelzor-  

ger of wasserette in. Op het eerstelijnsverblijf is geen 
wasmachine aanwezig.

• Wij vragen u uw kamer vrij te houden van obstakels in
verband met valgevaar. Het is niet mogelijk om veran  
deringen aan te brengen aan het interieur of externe 
apparatuur aan te sluiten op de tv. 

• Op het eerstelijnsverblijf worden geen alcoholische
dranken genuttigd.

• Het is niet toegestaan om binnen of voor de ingang
van het gebouw te roken (alleen aan de zijkant). 

• In verband met uw en andermans privacy mogen er
geen foto’s en video’s gemaakt worden binnen de
afdeling.

• Mocht u (met bezoek) naar buiten gaan en de afdeling
verlaten, vragen wij u dit altijd aangeven bij de zorg-
medewerker. 

• In verband met uw zorgtraject kunt u tijdens uw 
                verblijf niet thuis of elders overnachten.
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Over Woonzorg 
Flevoland
Woonzorg Flevoland biedt een breed pakket aan zorg, dien-
sten en welzijnsactiviteiten in Almere en Lelystad. Wij heb-
ben een heldere en eigentijdse visie op zorg en welbevinden 
waarbij belevingsgerichte zorg hoog in het vaandel staat. 

Behoeften en wensen 
Onze professionals kijken naar het verhaal achter de bewoners 
en cliënten. Zij luisteren naar uw verhaal en kijken naar uw 
persoonlijke situatie. Uw behoeften en wensen staan bij ons 
altijd centraal.  Wij zien het als uitdaging om onze zorg en hulp 
nog beter te maken met behulp van de nieuwste inzichten en 
technologieën. 

Kwalitatieve zorg- en dienstverlening
Het bieden van kwalitatief goede en veilige zorg is ons uit-
gangspunt. Net als onze andere zorgafdelingen maakt het 
eerstelijnsverblijf gebruik van de kennis en deskundigheid 
aanwezig bij Woonzorg Flevoland. Er zijn korte lijnen met de 
specialisten van de behandeldienst, zoals de fysiotherapeut, 
ergotherapeut, psycholoog of specialist ouderengeneeskunde. 
Daardoor kunnen we goed inspelen op verschillende 
zorgvragen. Zo bent u bij Woonzorg Flevoland verzekerd van 
goede zorg.
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Bent u tevreden?
Goede zorg en dienstverlening staan bij ons hoog in het vaan-
del. Tegen het einde van uw verblijf vragen wij u een enquête 
in te vullen over uw ervaring. Uw feedback gebruiken wij voor 
kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Daarnaast kunt u uw waar-
dering achterlaten op www.zorgkaartnederland.nl 

Vragen?
Meer informati e over de klachtenprocedure vindt u op 
onze website: 

         www.woonzorgfl evoland.nl

vertrouwenspersoon@woonzorgfl evoland.nl

Het kan voorkomen dat er ontevredenheid ontstaat over (een 
deel van) de zorg en ondersteuning die u ontvangt. Wij nodi-
gen u graag uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Het 
geeft  ons de gelegenheid om te verbeteren en u te helpen. In 
eerste instanti e kunt u uw klacht, vraag of probleem voorleg-
gen aan uw contactverzorgende. Maar u kunt ook terecht bij 
onze vertrouwenspersoon die u ondersteunt bij het vinden van 
een oplossing. 

Scan om een 
waardering achter 
te laten






