
Goede voorbeelden  
van respijtzorg



Gedurende het aanjagerschap zijn er goede voorbeelden uit de praktijk 
gepresenteerd door de verschillende partijen. Een aantal van deze goede 
voorbeelden is weergegeven in deze Waaier van goede voorbeelden. De waaier geeft in 
onderscheiden kleuren goede voorbeelden weer van gemeenten, zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. Per voorbeeld staat kort weergegeven wat het is en wat het helpt 
om tot passende respijtvoorzieningen te komen.

Het is niet het voorbeeld zelf, maar het onderliggende proces wat dit tot goede 
voorbeelden maakt. Het is een proces van samenwerking tussen gemeenten, 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waarbij er geïnvesteerd wordt in passende 
respijtvoorzieningen. Dit proces is verder uitgewerkt in het eindrapport van de 
aanjager respijtzorg met conclusies en aanbevelingen.



(Zorg) aanbieder

Respijtwijzer 

Wat is het?
Digitaal overzicht van mogelijkheden voor vervangende zorg

Wat helpt het? 
Gemakkelijke toegang tot informatie en overzicht van 
respijtmogelijkheden



Informele zorg in het wijkteam

Wat is het?
Verbreding zorgaanbod

Wat helpt het? 
Meer mogelijkheden van aanbod voor mantelzorg
ondersteuning, meer maatwerk

(Zorg) aanbieder



(Zorg) aanbieder

Wijkverpleging (preventief) aandacht  
voor mantelzorg

Wat is het?
In beleid en uitvoering vroegtijdige aandacht  
voor mantelzorg

Wat helpt het? 
Tijdig maatwerk ter voorkoming van  
overbelasting



Zorgverzekeraar

Respijtzorg in aanvullende verzekering

Wat is het?
Verzekerde krijgt vervangende mantelzorg thuis

Wat helpt het? 
Snelle toegang en inzet van vervangende  
mantelzorg thuis



Zorgverzekeraar

Verzekeraar vergemakkelijkt toegang logeerhuis

Wat is het?
Afspraak met gemeente en (zorg)aanbieder over  
financiering achteraf

Wat helpt het? 
Snelle toegang en inzet van logeervoorziening



Zorgverzekeraar

Verzekeraar zet ruim begeleiding in

Wat is het?
Verzekeraar bekostigt begeleiding door thuiszorg,  
ter verlichting van de mantelzorg

Wat helpt het? 
Snelle toegang en inzet van vervangende  
mantelzorg thuis



Sociaal dom
ein gem

eente

Gemeente accepteert indicatie wijkverpleging

Wat is het?
Wijkverpleging kan Wmo respijtvoorziening indiceren. 
Gemeente toetst achteraf.

Wat helpt het? 
Respijtzorg is eerder, makkelijker en  
meer op maat inzetbaar



Sociaal dom
ein gem

eente

Gemeente koopt gericht respijtzorg in

Wat is het?
Gemeente koopt huishoudelijke hulp in ter ondersteuning  
van de mantelzorger

Wat helpt het? 
Snelle toegang tot praktische hulp



Sociaal dom
ein gem

eente

Uitwisseling cliëntgegevens 

Wat is het?
Wijkverpleging kan cliëntgegevens Wmo inzien

Wat helpt het? 
Afstemming zorg – Wmo voor samenhangende zorg



Sociaal dom
ein gem

eente

Gemeente verzekert respijtzorg

Wat is het?
De gemeente heeft een collectieve verzekering waarin 
respijtzorg vergoed wordt

Wat helpt het? 
Beschikbare en snelle toegang tot respijtzorg



Sociaal dom
ein gem

eente

Gemeente schakelt zorgpartner in

Wat is het?
Zorgorganisatie indiceert en bemiddelt Wmo respijtzorg

Wat helpt het? 
Professionele en direct ondersteunende toegang  
tot respijtzorg



Sociaal dom
ein gem

eente

Gemeente financiert blokzorg 

Wat is het?
Wijkverpleging kan respijtzorg uitvoeren in de vorm van 
aanwezigheidszorg door financiering door de gemeente

Wat helpt het? 
Snelle toegang tot respijtzorg op maat



Sociaal dom
ein gem

eente

Gemeente geeft vrij budget 

Wat is het?
Mantelzorgconsulenten hebben een vrij besteedbaar budget 
beschikbaar gekregen voor de inzet van respijtzorg

Wat helpt het? 
Snelle toegang tot respijtzorg op maat
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