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 Sofie van den Haak, toegepast psycholoog, onderzoek naar toeleiding logeerzorg  
Mantelzorgers toeleiden naar logeerzorg: psychologische drempels  
Welke beren op de weg zien mantelzorgers van mensen met dementie om gebruik te maken van 
logeerzorg? Jij als zorgprofessional kan, juist door jouw positie, een grote invloed hebben op het 
acceptatieproces van zorg tijdelijk overdragen: je kan zelfs de stap naar logeerzorg ‘legitimeren’. We 
bespreken tijdens deze workshop hoe!  
  
 Marielle Hornstra, Alerimus, Hoeksche Waard  
Wat maakt de pilot Logeerzorg in de Hoeksche Waard tot een succes?  
In deze verdiepende workshop delen Henri Huijzer (coördinator Open Waard, Alerimus) en  
Mariëlle Hornstra (projectleider pilot logeerzorg) hun ervaringen en ontdekkingen.  
Hoe hebben zij logeerzorg aangepakt, wat vraagt het van zorgprofessionals en wat heeft het 
opgeleverd? Ze geven voorbeelden uit de praktijk én delen een top 5 van werkzame factoren waar je 
morgen zelf mee aan de slag kan!  
 
 Karen Janssen, Salland 
Regionaal transferpunt Salland 
In de regio Salland waren veel partijen bezig om een patiënt met de juiste zorg op het juiste bed te 
krijgen. Er was capaciteit genoeg, maar de kwaliteit kon beter. De eerste stap is daarom het gesprek 
met toewijzers, zorginstelling en financiers van het zorgproduct om eenduidige afspraken met elkaar 
te maken. Zo is een netwerk ontstaan waarin we de beschikbaarheid van de regionale bedden met 
elkaar konden delen en het transferproces beter stroomlijnen. Wil je meer weten over dit goede 
voorbeeld van samenwerking in de regio rondom logeerzorg, volg dan deze workshop. 
 
 Willemijn Looman, Capelle aan de IJssel  
Logeerzorg als samenwerkingsvraagstuk 
 Logeerzorg behelst meer dan het logeren, het start bij het signaleren van overbelasting van de 
mantelzorger en eindigt bij de nazorg van mantelzorger en cliënt. Daarnaast zijn er verschillende 
betrokkenen. In de pilot in Capelle a/d IJssel is daarom gestart met een inventarisatie bij deze brede 
groep stakeholders. Ook is een projectgroep ingericht met afgevaardigden van de gemeente, het 
Servicepunt Mantelzorg en VVT-aanbieders. De projectgroep is gestart met een procesuitwerking van 
logeerzorg.   
 
Deze workshop is een aanrader als je meer wilt weten over:   

 Het uitvoeren van een procesuitwerking   
 De meerwaarde van een procesuitwerking   
 De verschillende betrokken partijen bij logeerzorg   
 Centrale toegang voor mantelzorgondersteuning   
 Gezamenlijke triage 

 
  



 Daniela Niderost, Beleidsmedewerker Helmond (Logeervoorziening Plezant)  
Inzichten logeerhuis Plezant 
De eigenlijke doelgroep van logeerzorg is de mantelzorger. Deze workshop richt zich echter op de 
mensen die daadwerkelijk verblijven in de logeervoorziening.  
Bij Logeerhuis Plezant zijn dat mensen met (een vermoeden van) dementie.   
 
Wij staan in deze workshop stil bij de volgende vraagstukken:  
 Hoe bereik je deze doelgroep?  
 Wat is nodig om deze doelgroep een prettig en veilig verblijf te garanderen?  
 Waar moet je rekening mee houden als je logeerzorg aanbiedt voor deze doelgroep?  
 Welke andere doelgroepen hebben behoefte aan logeerzorg? En kun je doelgroepen mixen binnen 
 eenzelfde logeervoorziening?  
  
 Akkie de Rouw, Steunpunt mantelzorg, Den Bosch  
 Servicegerichte toegang tot respijtzorg 
Hoe zorg je dat alle partijen die een rol spelen in de toegang tot respijtzorg soepel samenwerken? In 
’s-Hertogenbosch werken ze aan het in kaart brengen van alle stappen in de klantreis. Om zo samen 
de puzzel van servicegerichte toegang te leggen.  
Akkie de Rouw, steunpunt mantelzorg ’s-Hertogenbosch laat zien hoe je dit aan kunt pakken.  
  
 Annemieke van Veen, Zuid Oost Utrecht  
(Boven)regionale samenwerking logeerzorg 
Wat zijn de uitdagingen als je logeerzorg opzet in samenwerking met meerdere gemeenten? Hoe zorg 
je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen? Hoe betrek je alle benodigde expertise bij 
bovenregionale logeerzorg? Wat zijn de voordelen, wat de uitdagingen? Binnen deze workshop delen 
we graag onze ervaringen met het opzetten van logeerzorg binnen een groter regionaal 
samenwerkingsverband.   
  
  
  
  
  
  
  
 


