
 

 

Ontwikkeltafel Tarief Logeren 

Bespreekstuk productbeschrijving 

Korte notitie ten behoeve van de beschrijving van perceel 4 (logeren). Dit draagt bij aan de 

onderbouwing van een reëel tarief dat hierbij hoort. 

A ch t e r g r ond  

Thuiswonende inwoners die in aanmerking komen voor Wmo ondersteuning 

doen doorgaans een (stevig) beroep op inzet vanuit het persoonlijke netwerk. Dit kan 

leiden tot overbelasting van mantelzorgers, op basis waarvan de gemeente ondersteuning 

van de mantelzorgers organiseert. Onderdeel daarvan kan zijn de kortdurende opname van 

de hulpvragende inwoner, zodat de mantelzorger tijdelijk van diens mantelzorgtaken wordt 

verlicht. Deze tijdelijke opname (kortdurend verblijf) wordt ook wel logeren' of 'respijtzorg' 

genoemd. 

P roduc tbesch r i j v ing  L imburg -Noo rd  

De gemeenten in Limburg-Noord hebben in de beschrijving van het logeren 

momenteel twee varianten opgenomen: 

1. Logeren Licht; 

2. Logeren Midden/Zwaar. 

Op basis van de huidige ervaringen wordt nu overwogen om naar één product over te 

stappen. Het onderscheid tussen de beide varianten is namelijk maar beperkt en lastig te 

beoordelen: het belangrijkste verschil heeft betrekking op de beperkingen van de cliënt; de 

beschrijvingen van de inzet vanuit de aanbieder van logeren' zijn vrijwel identiek.  

Denkl i jn  

Hieronder geven we een globale beschrijving van de verschillende elementen van 'logeren'. 

De kern hiervan is dat de mantelzorgtaken worden overgenomen en dat de `aanbieder deze 

taken gedurende een etmaal/24 uur overneemt. Hiervoor dient een reële vergoeding te 

worden geboden, die kan worden gebaseerd op deze elementen. Enkele kanttekeningen 

hierbij: 

 Als de tijdelijke opname een medische noodzaak heeft, kent de Zorgverzekeringswet een 

voorliggend alternatief: Eerstelijns Verblijf. Hiervoor dient een veiligheidsrisico te bestaan, 

terwijl er geen indicatie is medisch specialistische zorg (ziekenhuisopname). 

 Sommige zorgverzekeraars kennen een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering voor 

respijtzorg. Ook dat kan vanuit het perspectief van de gemeente als voorliggend worden 

gezien. 



 
 

Mogelijke (mantel)zorgtaken Overname bij logeeropvang  
 
Huishoudelijke taken in brede zin 

(onderdak, zorgen voor sla pen, 

maaltijden, etc.) 

Persoonlijke en lijfgebonden zorg 

(hulp bij aan- en uitkleden, wassen, 

toiletteren, eten, etc.) 

Het bieden van 'bed, bad, brood', tbv de hulpvrager. 

Dit komt voor rekening van de gemeente (Wmo). 

 

Dit zijn in principe ADL-taken die onder de Zvw worden 

bekostigd, vanuit wijkverpleging/wijkverzorging. Dit 

veronderstelt dat de aanbieder van logeeropvang een 

relatie heeft met wijkverpleegkundigen en/of 

verzorgenden, dan wel deze zelf in dienst heeft. Dit 

komt voor rekening van de zorgverzekeraar (Zvw). 
 

Dit is vaak de kern van mantelzorg waardoor (naast 

directe taken) overbelasting kan ontstaan. Overname 

van deze taken veronderstelt nabijheid en aandacht 

voor de hulpvragende cliënt gedurende het logeren. 

Dit is wat anders dan de reguliere Wmo-ondersteuning. 

Er zijn veel voorbeelden (bijvoorbeeld bij hospices) 

waar deze functie door getrainde en goed begeleide 

vrijwilligers wordt geboden, maar dit kan ook een 

professionele taak zijn. 

De aanbieder beschikt hiertoe over opgeleide 

medewerkers (MBO 3-4), waarbij een professional 

overdag een groep van ca. 8 cliënten bedient. Tijdens 

de nachtelijke uren (20:00-07:00 uur) van een 

slaapwacht gebruik gemaakt wordt. 

Dit komt voor rekening van de gemeente (Wmo). 

Toezichtstaken 

(aandacht hebben, aanwezig zijn, 

begeleiding overdag, slapende 

wacht tijdens de nacht) 

 
Reguliere Wmo-ondersteuning De reguliere ondersteuning die vanuit de Wmo 

wordt geboden (begeleiding en/of dagbesteding), 

kan in principe doorlopen tijden het logeren. 

Aanvullende bekostiging bij hulpvragers met een 

Wmo-indicatie is dan ook niet aan de orde. 

Eventueel wordt separaat een tijdelijke indicatie 

voor dagbesteding verstrekt aan logeercliënten die 

geen reguliere Wmo-indicatie hebben. 

Dit komt voor rekening van de gemeente (Wmo).  

Indien de inzet van huisarts of verpleegkundige 

noodzakelijk is tijdens de logeeropvang, is dat een 

reguliere taak voor de zorgverzekeraar. De zorgplicht is 

onafhankelijk van de locatie van verblijf. Hiervoor is 

derhalve geen aanvullende bekostiging nodig. 

Geneeskundige zorg 

 

 Indien de hulpvragende inwoner een indicatie voor de Wlz heeft maar thuis 

woont, biedt de Wlz een oplossing voor deze respijtzorg. Ook dat is voor de 

gemeente voorliggend. 

 De gemeentelijke verantwoordelijkheid (Wmo) is aan de orde in de overige gevallen. 

 


