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Betreft: ongevraagd advies respijtzorg / logeeropvang 
 

 

Geacht college, 

 

 

Hierbij brengen wij een ongevraagd advies uit over de informatie over en inzet van respijtzorg 

in de vorm van logeeropvang. 

 

Respijtzorg; wat is het en wat doet het volgens de formele definitie: 

Beroepskrachten en vrijwilligers kunnen de zorg tijdelijk overnemen om u als mantelzorger 

een adempauze te geven. Dat heet 'respijtzorg'. Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals 

dagopvang of een verblijf in een zorghotel of logeerhuis. Of opvang in eigen huis, als degene 

voor wie u zorgt, graag in zijn of haar vertrouwde omgeving blijft. 

 

Wij zien in de praktijk dat respijtzorg niet goed bekend is bij de inwoners. Het is een vage 

term, die niet adequaat aangeeft waar het om gaat, namelijk het tijdelijk ontlasten van de 

mantelzorger. Ook zien wij dat er wel degelijk behoefte aan is. Het is immers zonneklaar dat 

thuis blijven wonen onmogelijk wordt als de rek eruit is bij de mantelzorger.  

 

Respijtzorg in de vorm van een ‘oppasbezoekje’ aan huis door een vrijwilliger is wel bekend, 

maar de mogelijkheid van dagopvang of logeeropvang niet. En dat zijn juist opties die een 

betere ondersteuning kunnen bieden aan de mantelzorger of het gezin van de zorgvrager. Daar 

is professionele en veilige zorg voor nodig. Een indicatie hiervoor geeft erkenning dat 

respijtzorg nodig is en kan de mantelzorger net dat zetje geven om te durven ‘loslaten’. Wie 

geeft immers graag toe dat hij/zij ‘het niet meer trekt’?   

 

Volgens de website van Stichting Welzijn Molenlanden e.a. zijn er voldoende organisaties die 

logeeropvang mogen bieden. Vanuit de gemeente Molenlanden horen wij dat daar geen tot 

nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Aanbod is er dus wel. Het is echter ook van belang dat 

het aanbod er lokaal is en geschikt is qua accommodatie. Wij zien en horen uit de praktijk dat 

de behoefte er ook is.  

 

Voor zover onze informatie strekt zijn er wel logeermogelijkheden, echter alleen voor mensen 

die zelf de regie over hun dagelijkse invulling hebben, dus geen diagnose Alzheimer hebben.  
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Om vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten, adviseren wij u goede en adequate voorlichting 

te geven over respijtzorg, ook die van Zorgmies, maar ook met name over logeeropvang. Wij 

denken aan huisartsen, indicatiestellers, welzijnswerkers, bij de informele kanalen zoals 

Dorpskamers en Huizen van de Waard. En bij de inwoners via een ervaringsverhaal of 

interview. Een korte, zakelijke uitleg op de website is echt onvoldoende. Daarom geven wij u 

graag in overweging om nut en noodzaak voor mantelzorger én cliënt nadrukkelijk in een 1 op 

1 gesprek door één van uw professionals te laten communiceren. 

 

In het dorp Giessenburg wordt bij de inrichting van Woonzorgcomplex De Groene Wei één 

appartement beschikbaar gehouden voor Respijtzorg/logeeropvang. Een heel mooi initiatief. En 

een mooi aanknopingspunt voor een voorlichtingscampagne over respijtzorg. Molenlanden, doe 

er je voordeel mee!  

 

Daarnaast hebben wij  nog de volgende vragen: 

- Hoeveel van de organisaties die logeeropvang aanbieden hebben daadwerkelijk kamers 

beschikbaar? Tenslotte is een kamer vrij houden een vrij dure zaak. 

- Bent u met ons van mening dat er behoefte is aan logeeropvang voor mensen met een 

PG aandoening en/of hun mantelzorgers uit Molenlanden? Door sluiting van Maison Pa-

trick is er in Molenlanden zelf vrijwel niets, klopt dat? 

- Kan er ook gebruik gemaakt worden van een PGB om dan zelf logeeropvang te kunnen 

inkopen en daarbij de vraag of er gebruik van gemaakt wordt? 

- Hoeveel keer is in 2021 deze vorm van zorg geïndiceerd en wie doet de indicaties? 

- Als er positief geïndiceerd wordt, uit welke pot worden de kosten betaald? 

- Wordt er voldoende en structureel ter plekke gecontroleerd of locaties voor Respijt-

zorg/logeermogelijkheden geschikt zijn en over 24 uurs professionele begeleiding be-

schikken? 

 

Alvast dank voor uw reactie op dit ongevraagd advies. Is meer toelichting nodig? Die geven we 

graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden 

 

Margreet Hoeijenbos, voorzitter 

 

 


