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BIJZONDERE MODULE 

Eerstelijns verblijf (Zvw) 

 

Wat is de duur van de zorgverleningsovereenkomst bij eerstelijns verblijf?  

De zorgverleningsovereenkomst wordt bij eerstelijns verblijf gesloten voor de duur van de indicatie  

Bij een indicatie van de huisarts of medisch specialist voor eerstelijns verblijf in verband met 

palliatieve zorg is de geldigheidsduur van  de indicatie ten hoogste drie jaar.  

Soms heeft u langer eerstelijns verblijf nodig. Dan moet een nieuwe indicatie bij het CIZ worden 

aangevraagd. Daarna kan de zorgverleningsovereenkomst worden verlengd voor de duur van de 

nieuwe indicatie. Wanneer blijkt dat u de benodigde indicatie toch niet zal ontvangen, eindigt de 

zorgverleningsovereenkomst met onmiddellijke ingang conform de Algemene module.  

 

Zijn er aanvullende eisen als het gaat om oplevering van de accommodatie na een 

kortdurend eerstelijns verblijf?  

Ja, de accommodatie moet in ieder geval binnen 24 uur na het eind van het kortdurend  eerstelijns 

verblijf zijn ontruimd. Wanneer dat niet gebeurt, kunnen wij de accommodatie ontruimen en de 

kosten daarvan bij u in rekening brengen. 

 

Welke verplichtingen hebben wij als het gaat om de accommodatie? 

Wij zorgen ervoor dat:  

• de accommodatie (waaronder een appartement of kamer en eventuele 

(gemeenschappelijke) huiskamer) goed wordt onderhouden en zorgvuldig met uw 

eigendommen (zoals meubels) wordt omgegaan; 

• schade aan of vermissing van uw eigendommen zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

• brand, inbraak en andere onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen; 

• een calamiteitenplan aanwezig is en medewerkers en cliënten weten wat zij moeten doen 

bij brand en andere calamiteiten.  

 

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de accommodatie waar u verblijft?  

Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de accommodatie. Als wij dat niet doen, kunt u 

ons daar op wijzen met een brief of email. Als er dan nog niets gebeurt, kunt u het achterstallig 

onderhoud door een ander laten uitvoeren en de kosten daarvan bij ons in rekening brengen.  

Wij houden bij het onderhoud zoveel mogelijk rekening met uw wensen.  
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Hoeveel privacy heeft u op de accommodatie? 

Wij waarborgen uw persoonlijke levenssfeer en die van eventuele bezoekers. Wij gaan de 

accommodatie niet binnen zonder uw toestemming, behalve als dat noodzakelijk is voor uw 

veiligheid of gezondheid.  

 

Welke verplichtingen heeft u?  

• U houdt zich aan onze huisregels; 

• U draagt zorg dat uw bezoekers zich houden aan onze huisregels; 

• U werkt mee aan onze instructies en maatregelen voor de (brand)veiligheid;  

• U geeft ons de gelegenheid voor het onderhouden van de accommodatie;  

• U vergoedt ons de schade aan de accommodatie of aan onze eigendommen (zoals 

meubels) als u de schade met opzet heeft veroorzaakt;  

• U heeft onze schriftelijke toestemming nodig voordat u de accommodatie in gebruik kan 

geven aan een ander;  

• U heeft onze schriftelijke toestemming nodig voordat u (ingrijpende) veranderingen mag 

aanbrengen aan de accommodatie.  
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