
 

 

2.7.2  Logeren  

 
 

Logeren is een vorm van respijtzorg die gericht is op  het ontlasten van de 

mantelzorger/verzorger van iemand die behoort tot de doelgroep van de Jeugdwet of de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en thuis woont. Bij logeren verblijft degene die 

mantelzorg ontvangt tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt. 

Doel is te voorkomen dat de mantelzorger/verzorger overbelast raakt. Daarmee wordt ook 

beoogd dat de inwoner langer thuis kan blijven wonen.  

Inwoners die een indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) hebben en inwoners 

met een tijdelijke behoefte aan medisch noodzakelijk verblijf komen niet voor logeren 

ingevolge de Jeugdwet/Wmo in aanmerking, zij kunnen hiervoor een indicatie bij de WLZ of in 

geval van medisch noodzakelijk verblijf bij de Zorgverzekeringswet (Zvw) aanvragen. 

 

Vormen van logeren 

Logeren is er in velerlei soorten en maten en wordt door verschillende partijen georganiseerd. 

Zo kan men verblijven: 

 

• in logeerhuizen, opvanghuizen, zorgboerderijen, instellingen; 

• voor kortdurende perioden: weekenden, door de week, in vakantieperioden; 

• specifiek voor jeugd: alleen, met andere kinderen of met het hele gezin. 

 

Logeren basis 

Logeren basis omvat een verblijf van minimaal 24 uur in een instelling of andere 

logeermogelijkheid volgens de bed-bad-brood constructie waarbij in elk geval toezicht 

aanwezig is.  

- Met bed-bad-brood wordt het verblijf en hotelmatige kosten als voeding, wasverzorging en 

schoonmaken van de kamer bedoeld. 

- Toezicht betekent dat er gedurende de aanwezigheid van cliënten minimaal altijd toezicht 

en eventueel begeleiding beschikbaar moet zijn.  

 

Logeren plus 

Indien nodig kan logeren basis opgeplust worden. Dit kan door maximaal 16 uur begeleiding 

groep, behandeling en/of  persoonlijke verzorging in te zetten. 

Logeren plus wordt niet als apart product uitgevraagd. Indien nodig kan logeren basis 

aangevuld worden met extra producten. Dit kan door maximaal 16 uur begeleiding groep, 

behandeling en/of persoonlijke verzorging 1  toe te voegen aan logeren basis. Deze 

aanvullende producten worden ingezet op basis van de desbetreffende i-Wmo-codes. Dit is 

dus alleen mogelijk indien de aanbieder ook een raamovereenkomst heeft voor de betreffende 

producten. 

 

Voor logeren gelden de volgende uitgangspunten: 

- Het doel van logeren is het ontlasten van de mantelzorger/verzorger; 

- Logeren sluit aan en is aanvullend op de behoefte van de mantelzorger, de verzorger of het  

gezin; 

- Logeren sluit aan op wat er aan zorg en ondersteuning wordt geboden aan de inwoner in 

de thuissituatie. Middels logeren plus zijn er mogelijkheden voor extra begeleiding/hulp; 

- Logeren omvat een etmaal (24 uur). Ook als een inwoner een deel van een etmaal niet 

aanwezig is, omdat de noodzakelijke ruimtelijke voorzieningen het hele etmaal beschikbaar 

moeten zijn en de personele inzet hierdoor niet verandert; 

- Per jaar kan er maximaal 104 etmalen aan logeren ingezet worden; 

- Logeren is onderdeel van het leefzorgplan/arrangement; 
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- De logeervoorzieningen beschikken over de noodzakelijke faciliteiten om de zorg en 

ondersteuning van de inwoner uit te kunnen voeren (tilliften, aangepast meubilair, 

snoezelvoorzieningen, speciale badkamers etc.);  

- Inwoners die een WLZ indicatie hebben en thuis wonen zijn uitgesloten van het 

gemeentelijke product logeren. Zij kunnen een indicatie op grond van de WLZ vragen voor 

de respijtzorg. 

 

Voor logeren gelden de volgende minimumeisen: 

- Het personeel dat wordt ingezet bij logeren beschikt over de vereiste deskundigheid 

(ervaring en opleidingsniveau) voor begeleiding in groepsverband van personen aan wie zij 

logeren bieden en kunnen in noodsituaties handelen; 

- Vrijwilligers die ingezet worden zijn voldoende toegerust om met de personen die logeren 

om te gaan en begeleiding te bieden, en kunnen in noodsituaties handelen of een beroep 

doen op de beschikbare professional; 

- Als logeren wordt verzorgd door vrijwilligers is er altijd een professional als 

achterwacht beschikbaar. 

 

Maatwerk 

Logeren is een maatwerkvoorziening. Om tot maatwerk te komen zal er in uitzonderlijke 

gevallen niet voldaan kunnen worden aan bovenstaande uitgangspunten. In overleg tussen 

opdrachtgever en aanbieder wordt er dan naar een zo passend mogelijke oplossing gezocht. 

 

Tarief 

Voor logeren basis geldt een tarief van maximaal €25 per etmaal. Dit is een integraal tarief. 

Indien logeren opgeplust wordt met begeleiding groep en/of persoonlijke verzorging komt het 

afgesproken tarief voor het aantal uren geroepsbegeleiding dat ingezet moet worden erbij. 

Indien logeren plus wordt ingezet, d.w.z. aangevuld met begeleiding groep en/of persoonlijke 

verzorging komt het voor deze producten afgesproken tarief voor het aantal uren 

geroepsbegeleiding dat ingezet moet worden erbij. 

Ten aanzien van persoonlijke verzorging geldt, dat als deze in de thuissituatie al wordt 

ingezet en bekostigd door de zorgverzekeraar, deze inzet wordt gecontinueerd gedurende het 

logeren. Als persoonlijke verzorging niet in de thuissituatie wordt ingezet, maar nu 

noodzakelijk is vanwege het wegvallen van de mantelzorg, wordt de inzet bekostigd door de 

gemeente en dient deze te zijn opgenomen in de gemeentelijke beschikking. 

 

Productcode 

Volgens standaard productcodetabel iJw 2.0:      43A05: Logeren: outputgericht 

     iWmo 20.0: 04A04: Kortduren verblijf: logeer/respijtzorg 

 

 

De eisen ten aanzien van de begeleiding in groepsverband staan beschreven in 

bijlage 2 Programma van eisen, onderdeel C  Kortdurend verblijf. 

  


