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Bij Liemerije is deze maand op een heel feestelijke manier de ELV-afdeling geopend! ELV, eerste lijn 

voorziening staat voor kortdurend verblijf en is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of 

nog niet verantwoord naar huis kunnen. Het gaat om de groep mensen voorwaar het ziekenhuis of een 

zorginstelling ook geen juiste plek is. Tijdens het ELV-traject is het nadrukkelijke doel: terugkeer naar huis. 

Door daar goed op te sturen, kan de beschikbare capaciteit optimaal worden ingezet. Voor een groot deel 

zijn de ELV-bedden geen extra bedden, maar bedden binnen de bestaande verpleeghuissetting, dus 

substitutie van Wlz naar ELV of van Geriatrische revalidatiezorg naar ELV. 

 

Iemand komt niet wonen binnen het verpleeghuis, maar iemand komt om zo snel mogelijk weer 

naar huis te gaan! 

 

Voor de zorgprofessionals is dit een andere manier van werken en denken. Het actief insteken op 

terugkeer naar huis, maar ook het goed beoordelen en zo snel mogelijk doorverwijzen naar vervolgzorg 

indien terugkeer naar huis niet meer mogelijk is. 

 

De Schoolstraat 

Om medewerkers en mantelzorgers mee te nemen in het traject, heeft Liemerije met BTSG een simulatie 

ingericht met als titel ”De Schoolstraat”. Dit is een interactieve training die speciaal ontwikkeld is voor 

medewerkers van de afdeling ELV. In twee dagen beleven de toekomstige medewerkers een tijdelijk 

verblijf op de ELV afdeling daadwerkelijk. 

 

De simulatie is bedoeld om te leren en te ervaren 

Het gaat goed beschouwd om de vraag: wat betekent het om te verblijven op de ELV (van Liemerije) en 

wat vraagt dat van de medewerkers? 

 

Bij de simulatie zijn één of twee acteurs en een trainer betrokken. De medewerkers komen de acteurs in 

verschillende rollen tegen. Acteurs en trainer geven feedback op basis van vooraf besproken doelen en 

criteria. Medewerkers worden uitgenodigd creatief te zijn in hun oplossingen en het omgaan met de 

dagelijkse praktijk. De feedback wordt niet alleen gegeven op basis van het uiteindelijke resultaat, ook het 

proces van besluitvorming en de gang van zaken die tot het resultaat geleid heeft, spelen een rol. 
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Doel van de simulatie 

Het doel van de simulatie is je in de gelegenheid te stellen te oefenen in de vaardigheden die je binnen 

ELV in kunt zetten en: 

 Bijdragen aan betekenisvol leven en terugkeer naar de eigen leefomgeving. 

 Samenwerken binnen een team waarvan je de leden (je collega’s) vaak niet ziet. 

 Effectief omgaan met onverwachte dagelijkse situaties. 

 

Sta open om te leren 

De simulatie is geen beoordeling, maar biedt toekomstige medewerkers de mogelijkheid om te oefenen 

en te leren. Medewerkers kunnen experimenteren met gedrag, en keuzes maken die misschien minder bij 

ze passen of die ze in het dagelijks werk niet zo snel zullen maken. Medewerkers hebben nu de kans 

nieuwe dingen uit te proberen! 

 

 

 

 

Wil jij binnen jouw organisatie ook een ELV simulatie opzetten? Neem dan contact met ons op via 

info@btsg.nl of 085 – 401 22 28. 
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