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Ja, dat kan met Eerstelijns verblijf.
U mag uit het ziekenhuis, maar kunt nog niet naar huis omdat u 
moet herstellen. Of u woont thuis en uw mantelzorger kan even 
niet voor u zorgen. Savant heeft dan precies wat u nodig heeft.
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Zorg op maat 

Eerstelijns verblijf

Uw tijdelijk verblijf heet ook wel eerstelijns verblijf. Dit houdt in dat 
u kunt aansterken in een fi jne omgeving waar u wordt omringd door 
professionele zorg. Savant neemt de zorg over van het ziekenhuis 
of van uw mantelzorger. Wij bieden persoonlijke verzorging, verpleging 
of begeleiding en passen dit zoveel als mogelijk aan op uw leefstijl en 
wensen. De verpleegkundige bespreekt met u welke zorg u al ontvangt. 
Hierbij worden ook afspraken gemaakt met de behandelend arts. 
Afhankelijk van uw situatie is dat uw eigen huisarts of de specialist 
ouderengeneeskunde van Savant Zorg. Heeft u vanuit de specialist 
een verwijzing voor een fysiotherapeut ontvangen? Wij zullen samen 
met u of uw familie in het intakegesprek afstemmen hoe dit voor uw 
tijdelijk verblijf geregeld gaat worden.

Samen met u en de mantelzorgers 
We vinden de samenwerking met uw mantelzorgers erg belangrijk bij 
de zorg die we bieden. We bekijken gezamenlijk wat de mantelzorger 
kan doen. We maken afspraken die passen bij u en uw mantelzorger 
en leggen die vast in het zorgleefplan.

Uw woonruimte
Het appartement of de studio is voorzien van:
•  een zithoek met een televisie
• een eigen badkamer met douche en toilet
•  een keuken met koelkast, magnetron, 

waterkoker, koffi  ezetapparaat en 
een 2-pits kooktoestel (elektrisch)

• een bed



Onze woonzorgcentra met eerstelijns verblijf:

Maaltijden
De warme maaltijd is inbegrepen en kan ‘s middags genuttigd worden in 
het restaurant. Voor de broodmaaltijden en dranken zorgt u zelf. U krijgt 
hiervoor een (gedeeltelijke) fi nanciële vergoeding. 

In de locatie
Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van alle faciliteiten van ons 
woonzorgcentrum, zoals het restaurant en deelnemen aan activiteiten.

Weer naar huis
Regelmatig vindt er een evaluatie plaats om te 
kijken hoe het met u gaat. Wanneer u weer 
voldoende bent hersteld, als uw mantelzorger 
weer voor u kan zorgen of de situatie thuis weer 
veilig is, mag u weer terug naar huis. Als dat 
nodig is, kunt u gebruikmaken van thuiszorg.

Savant de Ameide Helmond

Savant de Lisse Asten Savant Sonnehove Someren

Savant Hof van Bethanië Mierlo
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Wilt u meer 
informatie?

De medewerkers van de Klantenservice helpen u graag.
Mail naar klantenservice@savant-zorg.nl of bel 0492 572 000. 
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Volg ons op social media
facebook.com/SavantZorg.nl
linkedin.com/SavantZorg


