
Toelichting op product omschrijving Kortdurend verblijf/logeren 

(OT PP4 Ontwikkeltafel) 

 

De huidige inschrijvingen op domein 5.2 Kortdurend verblijf zijn erg uiteenlopend en divers. Er 

worden verschillende tijdseenheden (van 12 uur tot een etmaal tot een weekend) gebruikt. Ook is 

onduidelijk welke zorg/diensten het product Kortdurend verblijf omvat. Vandaar dat de werkgroep 

zich als opdracht het definiëren van Kortdurend verblijf heeft gesteld. 

 

Belangrijkste beslispunten: 

 Gezien onder de naam kortdurend verblijf ook wel eens dagbesteding geschaard wordt, 

hebben we voor de naam logeren gekozen.  

 Het product logeren bestaat uit logeren basis en logeren plus. Logeren basis omvat een 

verblijf in een instelling of andere logeermogelijkheid volgens de bed-bad-brood constructie 

waarbij in elk geval toezicht aanwezig is. Logeren plus is  met het toevoegen van maximaal 

16 uur aan begeleiding groep, behandeling en/of persoonlijke verzorging een uitbreiding 

van logeren basis.  

 Logeren omvat minimaal een etmaal (24 uur). Ook als een inwoner een deel van dat 

etmaal niet aanwezig is. 

 Het voorgestelde tarief voor logeren basis is maximaal €25 per etmaal. Dit is een integraal 

tarief. Indien er sprake is van logeren plus komen de kosten voor het toegevoegde product 

er bij. 

 

Toelichting tarief: voor dit product wordt één maximaal tarief voorgesteld, ter vervanging van 5 

NZA-tarieven die uiteenlopen van € 24,14 tot € 37,54 (prijspeil 2014). 

 

Aandachtspunten: 

 Bij logeren gaat het om respijtzorg, dat wil zeggen dat de situatie van de mantelzorger het 

uitgangspunt is. Dit betekent dat de mantelzorger in een keukentafelgesprek kan vragen 

om deze vorm van respijtzorg. 

 De logeervoorzieningen moeten laagdrempelig, toegankelijk en maatwerkgericht zijn, zodat 

de drempel voor mantelzorgers om gebruik te maken van deze voorziening zo laag 

mogelijk is. 

 De noodzaak van inzet van extra begeleiding bovenop de basis begeleiding dient goed te 

worden gemotiveerd. 

 Bij de beoordeling van het inzetten van het product logeren dient in de toegang altijd eerst 

gekeken worden of logeren binnen eigen netwerk tot de mogelijkheden behoort.  


