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Respijtzorg valt onder verschillende wettelijke 

regelingen en heeft verschillende namen. Aan welke 
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persoonsgebonden budget en spoedzorg? 

WETTEN & REGELINGEN

Schematisch overzicht  3

Gemeenten 3

Zorgverzekeraars  3

Persoonsgebonden budget 3

Spoedzorg 3



Effectieve respijtzorg - Wetten en regelingen   •   pag 3 van 12

WETTEN & REGELINGEN 5

 colofon

Schematisch overzicht

Verantwoordelijke Wet Noemer Overig

Gemeente  3 Wmo integratie-uitkering Wmo op maat

Jeugdwet logeeropvang logeeropvang

Participatiewet tegenprestatie mantelzorger als respijtvrijwilliger

Wet Passend onderwijs onderwijs passend onderwijs

Zorgverzekeraar  3 Wlz logeeropvang maximaal 156 etmalen per jaar

Zvw eerstelijnsverblijf opname

Zvw vervangende mantelzorg door wijkverpleegkundige aan huis

Zvw aanvullende verzekering verschilt per verzekering

Gemeente en zorgververzekeraar Wmo, Wlz, Zvw pgb 3 zelf vorm te geven

Wmo, Wlz, Zvw spoedzorg 3 zorg voor zorgvrager als mantelzorger 
tijdelijk uitvalt
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Gemeenten

gelegd. Ook kunnen gemeenten zelf beleid maken met hun regeling Tegemoet-

koming ziektekosten (nieuwe regeling 2015). Zo keerde de gemeente Utrecht in 

2015 iedereen die een eigen bijdrage moest betalen op aanvraag 200 euro uit.

Budget voor mantelzorg

Er zijn geen geoormerkte bedragen opgenomen voor mantelzorgondersteuning 

in de gemeentelijke Wmo-budgetten. Er zijn wel manieren om te berekenen 

hoeveel u ongeveer aan mantelzorgondersteuning – waar respijtzorg deel van uit 

maakt – zou kunnen besteden.  

Jeugdwet 

In de Jeugdwet staat dat gemeenten zich richten op:

• het inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossend  

vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en hun sociale omgeving; 

• het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders en de sociale  

omgeving;

• preventie en vroegsignalering; 

• het tijdig bieden van de juiste hulp op maat; 

• en effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen. 

Wet maatschappelijke ondersteuning

Integratie-uitkering 

Vanuit de Wmo heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om mantelzorgers 

(preventief) te ondersteunen. Respijtzorg is een goede manier om dat te doen. Er 

staat in de Wmo niet beschreven hoe dat moet. Gemeenten hebben de vrijheid 

om dat lokaal in te vullen. Per cliënt kan de gemeente dus kijken wat de beste 

invulling is. Niet langer staat een bepaalde voorziening centraal maar het ge-

wenste resultaat, te weten het respijteffect. De Wmo 2015 biedt dus ruimte om 

op innovatieve en creatieve manieren naar de invulling van respijtzorg te kijken. 

De middelen hiervoor zijn niet geoormerkt. Ze komen uit de integratie-uitkering 

Wmo

Eigen bijdrage

Als respijtzorg een maatwerkvoorziening betreft, betalen volwassenen een eigen 

bijdrage. Bij respijtzorg is de gebruiker soms de mantelzorger, soms de zorgvrager. 

Het CAK int de eigen bijdrage in de gemeente waar die persoon woont. De ge-

meente kan voor kinderen tot 18 jaar geen eigen bijdrage vragen voor respijtzorg. 

Voor sommige inwoners is er sprake van stapeling van eigen bijdragen omdat zij 

verschillende vormen van zorg en ondersteuning gebruiken. Gemeenten kunnen 

eigen beleid voeren door een lagere eigen bijdrage vast te stellen. Deze lokale 

aanpassingen in eigen bijdrage moeten in de Wmo-verordening worden vast- 
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De term respijtzorg staat niet vermeld in de Jeugdwet. Wel staat erin dat man-

telzorgers ondersteund moeten worden, in dit geval vaak ouders van kinderen 

en jongeren met een chronische ziekte, een handicap of een psychische aandoe-

ning. Het kortdurend verblijf waar kinderen (en hun ouders) in de AWBZ recht 

op hadden, wordt nu geregeld via de mogelijkheid van logeeropvang binnen de 

Jeugdwet. Een mooi voorbeeld hiervan is de logeervoorziening De Boeg in Wijk 

bij Duurstede. Daarnaast kunnen andere vormen van respijtzorg voor ouders via 

de Wmo worden aangeboden. Dit is afhankelijk van de gemeente waar de cliënt 

woont. 

Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om zo veel mogelijk mensen deel te laten ne-

men aan de samenleving. Vanuit de Participatiewet zijn gemeenten onder andere 

verantwoordelijk voor bemiddeling en ondersteuning van mensen met een af-

stand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking. Speciaal voor mantelzorgers 

kan de gemeente het aantal uren tegenprestatie afstemmen op tijden waarop 

zorg wordt verleend, of hen ontslaan van de verplichting om een tegenprestatie 

te leveren. Ook kan een gemeente ervoor kiezen om, zoals in Katwijk, inwoners 

met afstand tot de arbeidsmarkt te scholen als vrijwillig respijtzorger. 

Wet passend onderwijs

De invoering van de Wet passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugd-

zorg creëren nieuwe verhoudingen en nieuwe mogelijkheden voor gemeenten 

en schoolbesturen om de handen ineen te slaan rond de zorg voor kinderen, 

jongeren en gezinnen. Zij moeten de komende jaren meer samen optrekken dan 

zij wellicht al deden. Het accent moet komen te liggen op een stevige basis en 

betere preventie en vroeghulp. 

Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen om elk kind passend onder-

wijs te bieden, terwijl gemeenten verantwoordelijk worden voor hulp aan jeug-

digen en ouders in gezin, wijk en buurt. Voor passend onderwijs en jeugdhulp 

worden daarmee ook de lange, landelijke indicatieprocedures afgeschaft. Als er 

extra ondersteuning of jeugdhulp nodig is, moet deze snel ingeschakeld kunnen 

worden via de gemeente. Voor ouders van een kind met een beperking kan het 

naar school gaan van hun kind een vorm van respijtzorg zijn. Zij zijn even vrij van 

zorg.

https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/naschoolse-opvang-logeeropvang-geeft-ouders-adempauze
https://www.movisie.nl/artikel/uitkeringsgerechtigden-doen-vrijwilligerswerk-zorg
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Zorgverzekeraars

rekening van de cliënt. Met een modulair pakket thuis (mpt) kan de cliënt ook 

een deel van de zorg van een zorginstelling krijgen en een deel zelf regelen met 

een Wlz-pgb. Met het mpt krijgt de cliënt geen maaltijden en geen hulp bij het 

huishouden. 

Logeeropvang

Voor logeeropvang komen mensen in aanmerking met een Wlz-indicatie die 

thuis wonen (dus met mpt en vpt). Zij kunnen daar maximaal 156 etmalen per 

jaar gebruik van maken (gemiddeld drie maal per week). Er wordt hiervoor een 

eigen bijdrage gevraagd. De Wlz redeneert altijd vanuit de zorgbehoefte van de 

cliënt. Overbelasting van de mantelzorger is geen reden tot indicatie. 

Op de website van het CAK kunt u voor individuele gevallen  

uitrekenen wat de hoogte is van de eigen bijdrage.

TIP

Wet langdurige zorg

Respijtzorg voor zorgvragers met een Wlz-indicatie bestaat uit logeeropvang 

waar met regelmaat gebruik van kan worden gemaakt. Iemand valt onder 

de Wlz indien hij of zij permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de 

nabijheid nodig heeft. Een deel van deze mensen woont in een verzorgings- 

of verpleeghuis en een deel blijft thuis wonen. Deze laatste groep kan voor 

respijtzorg beroep doen op de Wlz. 

Volledig of modulair pakket thuis

Mensen met een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf die thuis (blijven) wonen, 

komen vanuit de Wlz in aanmerking voor een volledig pakket thuis (vpt), 

persoonsgebonden budget (Wlz-pgb) of modulair pakket thuis (mpt). Levering 

van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van het zorgkantoor 

om dat te beoordelen. In de praktijk komt het er vaak op neer dat dit alleen 

mogelijk is, als er een mantelzorger is.

Met een volledig pakket thuis (vpt) ontvangt een cliënt thuis de zorg van 

een zorginstelling. De hulpvrager krijgt dan van de zorginstelling alle zorg 

en ondersteuning waarvoor hij of zij een Wlz-indicatie heeft. Hierbij horen 

ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes, net zoals een cliënt in de 

zorginstelling zou krijgen. De huur of de hypotheek van de woning blijft voor 

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-4-8-bereken-uw-eigen-bijdrage-zorg-met-verblijf
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Zorgverzekeringswet

Basiszorg

Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf is tijdelijke, kortdurende opvang die erop gericht is de patiënt 

weer naar zijn of haar eigen omgeving terug te laten keren. De medische 

situatie maakt dat mensen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De zorg binnen 

eerstelijnsverblijf kan ‘laag complex’en ‘hoog complex’ zijn. Zie voor meer 

informatie de ciculaire ‘regelgeving eerstelijnsverblijf 2017 van het Nza. 

Vervangende mantelzorg door wijkverpleegkundige 

Als de mantelzorger tijdelijk langdurig wegvalt, kan vanuit de Zvw een 

wijkverpleegkundige segment-2 worden ingezet ten behoeve van respijtzorg. De 

wijkverpleegkundige voert als het ware de zorgtaken van de mantelzorger uit, 

waardoor de mantelzorger vrijaf heeft. Dit gebeurt in overleg met de huisarts.

Aanvullende verzekering

In de Zvw is in het basispakket geen voorziening voor mantelzorgondersteuning 

opgenomen. Sommige verzekeraars hebben in hun aanvullende polis ‘mantel-

zorgvervanging’ opgenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het inschakelen 

van een vrijwilliger via Handen-in-Huis die de mantelzorgers vervangt tijdens 

zijn of haar vakantie. Het verschilt sterk per zorgverzekeraar en per aanvullend 

pakket op hoeveel dagen vervangende mantelzorg iemand met zo’n aanvullende 

verzekering recht heeft. Pakketten met een uitgebreide vergoeding, bijvoorbeeld 

21 dagen per jaar, kosten rond de € 30,- per maand. 

Meer informatie over aanvullende verzekeringen vindt u in het  

vergoedingenoverzicht van de Consumentenbond en Mezzo.

TIP

https://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_17119__Eerstelijnsverblijf
https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/vrijwilligers-aan-huis-geven-mantelzorger-vrijaf
https://www.mezzo.nl/artikel/wie-is-de-beste-zorgverzekeraar-voor-mantelzorgers
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Persoonsgebonden budget

De verschillende soorten pgb’s zijn: 

• Pgb-Wlz: voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben, dat wil 

zeggen 7x24 uur toezicht of zorg. Budgethouders in de Wlz (vaak zijn het 

mantelzorgers die regie over zorg hebben met pgb) hebben bestedingsvrijheid. 

• Pgb-Wmo: voor mensen die individuele begeleiding en begeleiding in een 

groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmidde-

len en/of voorzieningen nodig hebben. 

• Pgb-Jeugdwet: voor kinderen die persoonlijke verzorging, individuele bege-

leiding en begeleiding in een groep (dagbesteding) en/of kortdurend verblijf 

nodig hebben.

• Pgb-Zvw: voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig heb-

ben en voor intensieve kindzorg (grondslag LG, lichamelijke handicap).

Meer informatie voer de verschillende pgb’s vindt u ook in 

de Handreiking pgb in de Wmo en de Jeugdwet van het 

Transitiebureau Wmo. 

TIP

Zorgvragers en mantelzorgers met specifieke behoeften kunnen gebaat zijn bij 

een persoonsgebonden budget (pgb) voor respijtzorg. Mantelzorger en zorg-

vrager kunnen het budget inzetten om iemand te betalen voor vervangende 

zorg met het doel de mantelzorger te verlichten. Het persoonsgebonden budget 

kan nodig zijn wanneer er bijvoorbeeld geen organisatie is die respijtzorg kan 

leveren, wanneer er specialistische vaardigheden nodig zijn, of wanneer men 

een specifieke voorkeur heeft voor degene die de zorg verleent. Het pgb is geen 

aparte wet of voorziening voor respijtzorg. Mensen met een aanspraak op zorg 

kunnen kiezen voor een pgb. Zij krijgen dan een bepaald budget, waarmee ze 

zelf kunnen bepalen welke zorg ze inkopen. 

Soorten pgb’s

De Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw bieden elk de mogelijkheid van een pgb. Het 

is dus mogelijk dat een cliënt meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt vanuit de 

verschillende regelingen, bijvoorbeeld als hij of zij een indicatie heeft voor bege-

leiding (Wmo) en ook voor verzorging en verpleging (Zvw). De Sociale Verzeke-

ringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de betaling van de pgb’s. De toets op de 

rechtmatigheid is de verantwoordelijkheid van gemeenten. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/persoonsgebonden-budget-pgb/publicaties/handreiking-pgb-in-wmo-en-jeugdwet
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Bestedingsvrijheid

Gemeenten kunnen met een pgb respijtzorg mogelijk maken. Mantelzorgers met 

een pgb-Wmo of pgb-Jeugdwet kunnen gebaat zijn met afspraken over beste-

dingsvrijheid. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om extra individuele begeleiding thuis 

in te kopen als dagopvang tijdelijk niet mogelijk is. Per Saldo, de organisatie die 

de belangen behartigt van mensen met een pgb, geeft aan dat mantelzorgers 

niet vaak kiezen voor een logeerhuis, maar zorg thuis inkopen om de zorgtaken 

te verlichten.
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Spoedzorg
Dit meldpunt moet zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar zijn. 

Ook moeten gemeenten crisisplaatsen voor jeugdigen hebben ingekocht. Als 

een gezin in crisis raakt, is het soms nodig dat een kind tijdelijk ergens anders 

woont. Een plaatsing duurt maximaal vier weken. Een crisissituatie kan ont-

staan wanneer bijvoorbeeld de ouder ziek wordt en het kind niet opgevangen 

kan worden in het netwerk, of wanneer er ruzie is en het kind niet meer thuis 

kan wonen.

• Zvw: in het kader van de Zvw zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor 

spoedopnames voor geneeskundige zorg. Het gaat om een tijdelijke behoefte 

van de verzekerde aan medisch noodzakelijk verblijf in verband met genees-

kundige zorg. Bijvoorbeeld iemand die na een heupoperatie in het ziekenhuis 

niet meteen naar huis kan. Het gaat alleen over de verzekerde zelf en niet over 

de mantelzorger.  

Als de mantelzorger tijdelijk langdurig wegvalt, kan vanuit de Zvw een wijk- 

verpleegkundige segment-2 worden ingezet. De wijkverpleegkundige voert 

als het ware de zorgtaken van de mantelzorger uit, waardoor de mantelzorger 

vrijaf heeft.

• Wlz: zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor spoedplaatsingen in een intra-

murale instelling voor cliënten met een Wlz-indicatie die thuis wonen. Twee 

situaties zijn denkbaar waarbij spoedzorg op grond van de Wlz aan de orde 

is: 1) iemand die met een bestaande Wlz-indicatie thuiswoont, moet acuut 

In een crisissituatie bij de cliënt of de mantelzorger zelf kan spoedhulp nodig 

zijn. Bij spoedzorg of crisisopvang is er een hulpvraag waarop binnen 24 tot 48 

uur moet worden gehandeld. Het gaat bij spoedzorg om situaties waarin bij-

voorbeeld iemand niet thuis verzorgd kan worden vanwege een onverwachte, 

ingrijpende gebeurtenis. Spoedzorg is geen respijtzorg, maar kan wel te maken 

hebben met het ontlasten van de mantelzorger wanneer de zorg hem of haar 

plotseling boven het hoofd groeit. 

Verschillende wetten

Afhankelijk van de situatie valt de spoedhulp onder verschillende wetten: 

• Wmo 2015: artikel 2.3.3 van de Wmo 2015 bevat een opdracht aan gemeen-

ten om in spoedeisende gevallen een tijdelijke maatwerkvoorziening te ver-

strekken. Het kan hierbij om uiteenlopende verzoeken om acute ondersteuning 

gaan. Het college moet in zo’n situatie ‘onverwijld’ beslissen tot het verstrek-

ken van een tijdelijke maatwerkvoorziening, in afwachting van de uitkomst van 

het onderzoek. 

• Jeugdwet: ook volgens de Jeugdwet hebben gemeenten de verantwoordelijk-

heid te handelen bij spoed. Ze hebben beleidsvrijheid bij het invullen van deze 

verantwoordelijkheid. Minimaal moet er een meldpunt zijn dat bij aanbieders 

bekend is en dat over de juiste deskundigheid beschikt om te oordelen wat 

er in een crisissituatie nodig is en dus snel kan toeleiden naar de juiste hulp. 
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worden opgenomen in een instelling, of 2) iemand zonder Wlz-indicatie moet 

acuut worden opgenomen in een intramurale voorziening, waarbij de ver-

wachting is dat de Wlz-indicatie wel wordt afgegeven.

Financiering spoedzorg

Cliënten zonder Wlz-indicatie bij wie een crisissituatie ontstaat waarbij 

24-uurstoezicht nodig lijkt, weten niet zeker of ze een indicatie krijgen. De 

zorginstelling schat in of de zorg in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie 

en krijgt pas achteraf te horen of die inschatting terecht is en dus of ze betaald 

krijgt. Als het CIZ oordeelt dat het niet terecht was, dan krijgt een instelling de 

kosten niet vergoed. Deze regel maakt dat zorgaanbieders cliënten zonder Wlz-

indicatie niet altijd willen opnemen. Ook komt het voor dat gemeente wordt 

gevraagd garant te staan. 

Wanneer de mantelzorger ongepland wegvalt is het afhankelijk van de situatie 

of er spoedzorg nodig is en wie dit financiert. Gemeenten en zorgverzekeraars 

maken hierover steeds vaker met elkaar afspraken.

Een actueel overzicht van de stand van zaken rond spoedzorg 

vindt u in Informatiekaart Spoedzorg van de VNG.

TIP

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/informatiekaart-spoedzorg-nieuwe-aangevulde-versie
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Meer informatie

Meer informatie over respijtbeleid en mantelzorgondersteuning vindt u in het 

kennisdossier Informele zorg op de website van Movisie. Heeft u vragen?  

Of wilt u advies? Neem contact op met: 

Roos Scherpenzeel

r.scherpenzeel@movisie.nl

(030) 789 2065

Wilco Kruijswijk

w.kruijswijk@movisie.nl

(030) 789 2087

https://gemeenten.movisie.nl/publicaties-infographics/stappenplan-effectieve-respijtzorg
http://www.movisie.nl
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