
Hulpmiddel Logeeropvang Wmo Regio Noord Veluwe + Zeewolde 

 

 

Inleiding 

In het regionaal overleg over respijtzorg is aangegeven dat er veel animo is voor een 

hulpmiddel aanvraag logeerzorg. Zodat inwoners die hulpverlening van een casemanager 

krijgen, makkelijker logeerzorg kunnen gebruiken. Vanuit de visie dat we mensen langer 

thuis laten wonen en mantelzorgers hierbij zoveel mogelijk ondersteunen. Logeerzorg is een 

nuttige voorziening ter ontlasting van de thuissituatie.  

 

Met dit hulpmiddel slaan we een nieuwe weg in, door de casemanager een tool te geven om 

logeerzorg makkelijker aan te vragen. In het bijgaande aanvraagformulier Wmo 

logeeropvang voor mensen met dementie, staat met kopjes aangegeven welke informatie 

een Wmo consulent nodig heeft om de logeerzorg af te geven. In maart 2023 bespreken we 

de ervaringen met het nieuwe formulier.  

 

Uit het aanvraagformulier kan blijken dat een gemeente toch graag een huisbezoek brengt 

om in gesprek te komen met de aanvrager en het netwerk. Dat is aan iedere gemeente zelf. 

 

Werkwijze van aanvraag tot toekennen: 

1. Casemanager mailt ingevuld aanvraagformulier Wmo + rapportageformulier (beveiligd) 

naar Wmo toegang gemeente:   

 

Gemeente Harderwijk contact@meerinzicht.nl 

Gemeente Ermelo contact@meerinzicht.nl 

Gemeente Zeewolde contact@meerinzicht.nl 

Gemeente Putten wmo@putten.nl 

Gemeente Nunspeet wmoloket@nunspeet.nl 

Gemeente Elburg wmo@elburg.nl 

Gemeente Oldebroek sociaalteam@oldebroek.nl 

 

2. Gemeente stuurt ontvangstbevestiging via de mail naar de casemanager. 

3. Informatie op meldingsformulier Wmo: 

- Onderbouwing melding 

- Aantal dagdelen logeren 

- Welke periode 

- Handtekening klant en zorgverlener, vooral klant is van belang ivm rechtsgeldigheid. 

- Contactgegevens casemanager + mantelzorger of andere contactpersoon 

4. Wmo consulent komt niet op huisbezoek, tenzij er nog (overige) vragen zijn. 

5. Wmo consulent belt zo nodig met casemanager  

6. Indicatie wordt afgegeven. Klant ontvangt beschikking en Wmo aanbieder een iWmo 

bericht. Eigen bijdrage gaat lopen vanaf facturatie (dus daadwerkelijke inzet). 

 

Betrokken organisaties: 

Regiogemeenten: Harderwijk, Ermelo, Zeewolde, Putten, Nunspeet, Oldebroek, Elburg.  

Gecontracteerde aanbieders Zorgkantoor die casemanagers dementie inzetten: 

RST + WZUVeluwe + Icare + Buurtzorg + ZNWV + Viattence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvraagformulier Wmo Logeeropvang voor mensen met dementie 

 

Gegevens aanvrager en contactpersoon: 

Voorletters + Achternaam  

Straatnaam + huisnummer  

Huisletter + huisnummer toevoeging  

Postcode + Woonplaats  

Telefoonnummer contactpersoon  

Emailadres contactpersoon  

Geboortedatum  

  

 

Gegevens casemanager 

Voornaam + Achternaam  

Organisatie  

Telefoonnummer  

Emailadres   

 

Aan te vragen product: Logeeropvang inclusief begeleiding in groepsverband.  

De inwoner verblijft tijdelijk op een locatie, waar toezicht, noodzakelijke ondersteuning en 

begeleiding geboden worden aan de inwoner. De ondersteuning die in de thuissituatie door 

de mantelzorger wordt verleend, wordt gedaan door de aanbieder Logeeropvang. 

Als aanvrager de eigen dagbesteding blijft bezoeken, dan gewone melding Wmo doen i.v.m. 

het afgeven van de indicatie vervoer door gemeente. 

 

Criteria en kenmerken inzet logeerzorg: 

1. Als adempauze voor de mantelzorger en ter voorkoming van overbelasting mantelzorger, 

zodat de mantelzorger de zorgtaken langer kan volhouden. 

2. Maximaal 36 etmalen per kalenderjaar. Indicatie kan bestaan uit 1, 2, 3 etmalen 

achtereen, of bijv. 14 dagen achtereen.  

3. Voor geneeskundige zorg of verpleging wordt door logeerplek een beroep gedaan op de 

ziektekostenverzekering (ZVW). 

4. Degene die logeert betaalt een eigen bijdrage Wmo: € 19,00 per maand, geïnd door het 

CAK. 

5. Er is geen vervoer naar en van de logeerlocatie, dit regelt het netwerk. 

6. Het verblijf, de hotelmatige kosten en schoonmaken van de kamer zijn inbegrepen. 

 

Voorwaarden voor toegang. 

Plaats een vinkje als hieraan is voldaan: 

o Aanvrager neemt deel aan dagactiviteiten (zo niet, dan eerst dagbesteding inzetten) 

o Aanvrager vertoont geen ernstig dwaalgedrag en is niet agressief naar anderen toe 

o Er is geen sprake van Wet langdurige zorg (Wlz)* 

o Er is geen crisiszorg of revalidatie op basis van medische indicatie 

o Contactpersoon en breder netwerk zoals broers of zussen kunnen geen logeeropvang 

bieden 

o Bijlage toevoegen met beschrijving situatie volgens onderstaande punten:  

- Wat is er aan de hand? 

- Waar loopt men tegenaan? Zowel betrokkene, mantelzorg als netwerk 

- Aantal dagdelen logeren en over welke periode 

- Hoe lang spelen de problemen? 

- Wat is prognose? 

- Waarom is Wlz niet voorliggend? 

- Is dit de eerste keer dat logeeropvang aangevraagd wordt? Zo nee: voeg evaluatie 

gegevens van vorige keer toe. 

 

 

 



Logeeropvang plekken voor mensen met dementie: 

• Buitenplaats Boeschoten 

Traa 3  

3781 NS Voorthuizen 

T. 085 070 6772 

E. info@hoeve-ruimzicht.nl 

 

• WZU Veluwe 

Vree 1  

8191 JE Wapenveld  

T. 038 447 15 00 

Alleen voor inwoners van Nunspeet, Elburg, Oldebroek 

 

Uw voorkeurplek: 

Uw voorkeur in tijd (paar dagen per week/maand, of een hele week): 

 

AANVRAAG LOGEEROPVANG Wmo 

 

Door te ondertekenen geeft u aan dat u akkoord bent met de aanvraag logeeropvang Wmo. 

 

Ondergetekende(n) is/zijn ervan op de hoogte, dat ten behoeve van deze aanvraag: 

• Naar de juistheid van de gegevens een onderzoek kan worden ingesteld; 

• Informatie bij de behandelende instelling(en) c.q. arts(en)/behandelaars kan worden 

opgevraagd; 

• Medische gegevens, voor zover van belang voor de beoordeling van het recht op de 

voorziening c.q. de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift, door het 

adviesorgaan aan de gemeente mag worden verstrekt; 

• Bij zorg in natura relevante gegevens voor de maatwerkvoorziening doorgegeven worden 

aan de aanbieder. 

 

 

Handtekening belanghebbende:………………………………… 

 

 

Plaats & datum: ……………………… 

 

 

Ondertekening Casemanager 

 

 

Handtekening casemanager: ………………………………………………………  

 

 

Plaats & datum: ……………………… 

 

* Om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende eisen 

(artikel 3.2.1 lid 1 Wlz):  

De verzekerde heeft vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, 

een psychische stoornis of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, een 

blijvende behoefte aan: 

a. permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor de 

verzekerde, of 

b. 24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat hij zelf niet in staat is om op relevante 

momenten hulp in te roepen en hij, om ernstig nadeel voor hem zelf te voorkomen, 

o door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname van 

zelfzorg nodig heeft, of 

o door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken 

nodig heeft. 

https://wmo.schulinck.nl/regeling/onderdeel/toon/135650

