Logeeropvang
Omschrijving
Het kan zijn dat de mantelzorger al heel lang niet meer aan zichzelf toekomt. De verzorging
van bijvoorbeeld een oudere of zieke partner, kind met verstandelijke of lichamelijke
beperking kan zwaar zijn.
In een logeerhuis of zorghotel kunnen kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking
een paar nachten slapen. Meestal in het weekend, maar soms ook door de week of in de
vakanties. De mantelzorger heeft de mogelijkheid om in die periode zelf op vakantie te gaan
of gewoon wat gas terug te nemen. De mantelzorger kan even op adem komen en
gedurende deze periode nieuwe energie opdoen.

Voor wie is een logeeropvang bedoeld
Diverse doelgroepen kunnen opgevangen worden in logeeropvang.
Te denken valt aan:
• kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking;
• kinderen of volwassenen met een lichamelijke beperking;
• kinderen of volwassenen met een meervoudige beperking;
• kinderen met een autisme stoornis of ADHD;
• dementerende ouderen.
Indicatie nodig
Ja u heeft een indicatie nodig.

Aanvraagprocedure
Voor informatie, advies en het aanvragen van een indicatie kunt u terecht bij elz, startpunt
voor welzijn, zorg en wonen.

Hoe wordt logeeropvang vergoed
Dat hangt af van uw situatie. U kunt hieronder meer lezen over de mogelijkheden.
Logeeropvang uit de WLZ
Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg, maar heeft u ervoor gekozen om thuis te
wonen? Dan krijgt u de logeeropvang via de Wlz. U kunt het aanvragen bij het CIZ.
Via de Wlz krijgt u logeeropvang voor maximaal 48 uur per week. Voor opvang tijdens de
vakantie kunt u de uren opsparen. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een Wlzindicatie.
Logeeropvang via de gemeente
Logeeropvang voor mensen zonder Wlz-indicatie is geregeld via de gemeente, in de WMO.
Het is dan een maatwerkvoorziening. Het aantal uren hangt af van uw situatie en het beleid
van de gemeente.
•
•

Dit is respijtzorg: zorg die bedoeld is om de mantelzorger rust te geven.
Het kan ook gaan om kortdurende opvang voor mensen met psychische problemen.

U kunt zich bij het Wmo-loket aanmelden voor logeeropvang.
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Logeeropvang voor de jeugd.
Logeeropvang voor kinderen is bedoeld om familieleden een moment rust te geven. Of om
ervoor te zorgen dat ouders een keer op vakantie kunnen.
•
•

Logeeropvang voor de jeugd valt meestal onder de Jeugdwet. U kunt het aanvragen
via het CJG.
Woont uw kind thuis en krijgt het zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan valt
logeeropvang ook onder de Wlz.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja

Leverancier
Logeerhuis Zandoogjes
Adres:
Telefoon:
Email:
Internet:
Folder beschikbaar:

Zandoogjes 9
4814 SB Breda
076-5230400
zandoogjes.logeren@amarant.nl
www.amarant.nl
nee

De doelgroep bestaat uit kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap die
thuis wonen.
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Zorg en Logeerhuis de Regenboog
Adres:
Florisdonk 4
4707 VM Roosendaal
Telefoon:
0165-556795 of 06-50268829
Email:
abella29@hotmail.com
Internet
www.logeerhuis-de-regenboog.nl
Folder beschikbaar:
nee
De doelgroep bestaat uit kinderen met een verstandelijke en\of meervoudige handicap die
thuis wonen waaronder ook kinderen met adhd en autisme. Daarnaast ook mensen met
Alzheimer.
Logeerhuis Roosendaal
Adres:
Telefoon:
Email:
Internet:
Folder beschikbaar:

Van Ostadestraat 2
4703 NV Roosendaal
088-2593010
startpunt@sdwzorg.nl
www.sdwzorg.nl
nee

De doelgroep bestaat uit thuiswonende mensen van alle leeftijden met een verstandelijke
en/of meervoudige beperking.
Avoord zorg & Wonen
Adres:
Telefoon:
Email:
Internet:
Folder beschikbaar:

San Francescolaan 1
4876 CV Etten-Leur
0800-2200220 bereikbaar van 9.00-17.00 uur
clientservicebureau@avoord.nl
www.avoord.nl
ja

De doelgroep bestaat uit ouderen die het prettig vinden om vanwege omstandigheden bij
Avoord te logeren, bijvoorbeeld indien de woning wordt verbouwd of indien de partner wordt
opgenomen in het ziekenhuis of voor herstel. Op alle locaties van avoord worden
logeermogelijkheden aangeboden.
Het Annafrij huis
Adres:
Telefoon:
Email:
Internet:
Folder beschikbaar:

Sterrenkroos 9/29
4823 MD Breda
076-8875500
info@hetannafrijhuis.nl
www.hetannafrijhuis.nl
nee

De doelgroep bestaat uit dementerende ouderen die tijdelijk in het annafrij huis kunnen
verblijven, zodat de mantelzorger even ontlast kan worden.
Bij het WMO loket zijn folders beschikbaar over de CIZ en het CAK.
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