
Wat is logeren?

Logeeropvang is kortdurend verblijf voor mensen met een volledig pakket  
thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en/of persoonsgebonden budget (pgb) 
om mantelzorgers te ontlasten van de zorg van verzekerde. 

Bronnen
• Voorschrift Zorgtoewijzing en rekenmodule (vgz-zorgkantoren.nl)
• Logeeropvang (Wlz) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland

Toelichting

Logeren 
binnen de

Wlz

MPT ZIN
CZT dient een AAT in met % 

 voor alle betrokken 
aanbieders

Combi MPT ZIN/PGB
CZT stuurt rekenmodule 

(afgestemd met cliënt) aan het 
zorgkantoor met AAT met % 

voor alle betrokken ZIN 
aanbieders

VPT
DH stuurt een notitie aan het 

zorgkantoor en vraagt om een 
MPT toe te wijzen naast het 
VPT i.v.m. logeren en geeft 
hierbij het benodigde % aan

Cliënt met logeervraag  
(ter ontlasting mantelzorger)

Bespreek met de cliënt welke 
periodes in het jaar logeren gewenst 
is (bv weekend/week/vakantie) en 

hoe vaak dit nodig is

Tel het aantal etmalen dat 
 per jaar nodig is bij elkaar op  

en deel door 52 = gemiddelde aantal 
etmalen per week

Vul de rekenmodule in:
• Alle zorg die reeds wordt ingezet
•  Gemiddeld aantal etmalen logeren

Lees de percentages af per 
aanbieder
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https://www.vgz-zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/zorg-leveren/voorschrift-zorgtoewijzing-en-rekenmodule
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/logeeropvang-wlz
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Voorbeeld: 
De wens van de cliënt is: 

 -  1 x per maand een weekend van vrijdag t/m maandag. Voor de rekenmodule tel je de dag van opname en alle 
hele etmalen, niet de dag van vertrek. In deze dus 12 maanden x 3 etmalen = 36 etmalen nodig.

 -  Daarnaast gaat de cliënt ook 3 x per jaar een week van maandag tot en met maandag logeren. Voor de reken-
module tel je de dag van opname en alle hele etmalen, niet de dag van vertrek. In deze dus 3 weken x 7 etmalen 
= 21 etmalen nodig.

 -  Totaal nodig per jaar: 36 + 21 etmalen = 57 etmalen.
 -  Voor de rekenmodule reken je dit terug naar een gemiddelde per week door het aantal te delen door 52 weken. 

57 / 52 = 1,1 etmaal gemiddeld per week.
 -  Deze cliënt maakt naast het logeren ook gebruik van persoonlijke verzorging 300 minuten per week en dag-

besteding 6 dagdelen per week. In de rekenmodule ziet dit er als volgt uit (uitgaande van een ZZP 6VV als 
voorbeeld): 

Berekening omvang logeren, voor alle leveringsvormen: 

• Logeren kan in de Wlz voor maximaal 156 nachten 
per kalenderjaar worden ingezet, uitgaande van een 
maximum van 3 etmalen gemiddeld per week.

• De CZT of logeeraanbieder bespreekt met de cliënt 
de logeerbehoefte op jaarbasis, denk aan: 
 -  Wens logeren in het weekend, bv 1 keer per 

maand.
 -  Wens logeren voor een langere periode, bv 3 x per 

jaar een week.
 -  Bij onvoorzien logeren maakt de zorgaanbieder 

hiervoor ook een inschatting. 

De vraag is hierbij welke frequentie van logeren nodig/
passend is om de mantelzorger voldoende te ontlas-
ten, waardoor de cliënt langer in de thuissituatie kan 
blijven wonen. 

• Berekenen van het aantal etmalen per logeerperiode:
 -  Is de behoefte van de cliënt helder? Tel dan het 

totaal aantal etmalen logeren per jaar bij elkaar 
op. Je telt per logeerperiode de dag van aankomst 
(voor 20.00 uur) en alle hele etmalen. Niet de dag 
van vertrek. Het totaal aantal etmalen per jaar mag 
nooit hoger zijn dan 156.

 -  NB. Dit wijkt af van wat een logeeraanbieder 
mag declareren: de dag van aankomst (voor 
20.00 uur) en de dag van vertrek mogen worden 
gedeclareerd. 

• Neem nu het totaal aantal logeerdagen per jaar (max 
156) en deel dit aantal door 52 (weken), dit is het 
aantal etmalen gemiddeld per week. 

• Het gemiddelde aantal etmalen per week invullen in 
de Rekenmodule. 
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MPT en logeren

• Logeren maakt altijd onderdeel uit het MPT 
en wordt niet aangevraagd via de leverings-
vorm Verblijf, dit geldt ook voor bijvoorbeeld 
vakantieopname.

• Bereken het aantal etmalen logeren gemiddeld per 
week (zie hierboven: Berekening omvang logeren, 
voor alle leveringsvormen).

• De CZT gebruikt de rekenmodule om voor alle 
betrokken aanbieders het juiste % te berekenen en 
dient een AAT in. 

• Let op: alle aanbieders die betrokken zijn blijven 
hun toewijzing behouden tijdens de logeeropna-
me. En de toewijzing voor de logeeraanbieder blijft 
open ook als de cliënt niet logeert, om zo etmalen 
te sparen voor het logeren op jaarbasis.

• Het logeren wordt bekostigd vanuit het beschik-
bare (basis)budget voor het MPT (100% of 125% 
incl. EKT). 

• Past het logeren niet in het basisbudget dat voor 
een cliënt beschikbaar is? Gebruik dan de toeslag 
Logeren om extra budget aan te vragen.  
(Zie informatie hieronder over deze toeslag)

VPT en logeren

• Als een cliënt gebruik maakt van het VPT en  
daarnaast periodiek (gaat) logeren wordt dit  
logeren naast het budget voor VPT vergoed.

• Logeren (naast VPT) wordt aangevraagd met  
leveringsvorm MPT.

• Bereken het aantal etmalen logeren gemiddeld per 
week (zie hierboven: Berekening omvang logeren, 
voor alle leveringsvormen)

• De DH gebruikt de rekenmodule om voor de logeer-
aanbieder het juiste % MPT te berekenen. De DH 
stuurt een notitie aan het zorgkantoor en vraagt 
om een MPT toe te wijzen naast het VPT i.v.m. 
logeren en geeft hierbij het benodigde % aan. 

• Doordat in iWlz nog aanpassingen nodig zijn, om 
problemen met de eigen bijdrage te voorkomen, 
wordt op dit moment een tijdelijke werkwijze voor 
het toewijzen gehanteerd. Om deze reden wordt 
het logeren voor max 6 maanden toegekend. 

• De afwezigheid door logeren kan, net zoals tijdelijk 
verblijf bij familie, detentie of tijdelijke afwezigheid 
door vakantie, door de VPT-aanbieder gedeclareerd 
worden via de ingezette VPT-prestatie voor een cli-
ent. Dit kan in totaal maximaal 146 dagen per jaar, 
opgebouwd uit: 42 dagen vakantie per jaar, plus 2 
dagen logeren per week (voorheen weekendverlof).

• NB. Deze 146 dagen wijken af van de maximale  
aanspraak logeren van 156 dagen. Dat komt  
doordat deze op andere regelgeving zijn  
gebaseerd. De 146 dagen komen voor uit de regels 
over het declareren van afwezigheid en de 156 
komen uit de aanspraak die vastligt in de Wet 
Langdurige zorg (Wlz).

Combi MPT/PGB en logeren

• Logeren maakt altijd onderdeel uit van het MPT 
en wordt niet aangevraagd via de leveringsvorm 
Verblijf.

• Bereken het aantal etmalen logeren gemiddeld per 
week (zie hierboven: Berekening omvang logeren, 
voor alle leveringsvormen).

• Vul een rekenmodule in met daarin alle zorg, zowel 
de zorg thuis als het logeren (ZIN). Bespreek deze 
met de cliënt. Als deze akkoord gaat, vermeld je 
dit in de rekenmodule.

• Stuur de rekenmodule middels een notitie aan het 
zorgkantoor, met bijbehorende AAT.  Het zorgkan-
toor verwerkt de rekenmodule en past hierop het 
PGB aan. 

• Past het logeren (ZIN) niet in het basisbudget dat 
voor een cliënt beschikbaar is of blijft er daarnaast 
niet voldoende over voor het PGB? Gebruik dan de 
toeslag Logeren om extra budget aan te vragen 
(zie informatie hieronder over deze toeslag).

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3575_22/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3575_22/
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Toeslag maatwerk logeeropvang (ZIN) 

Wanneer kan deze toeslag worden ingezet?
• Er is altijd sprake van een (dreigende) overbelas-

ting van de thuissituatie of de thuissituatie moet 
worden ontlast om dit te voorkomen.

• De kosten van alle noodzakelijke zorg én logeer-
opvang liggen hoger dan het bedrag dat daarvoor 
beschikbaar is in het budget, inclusief EKT.

• Er is sprake van complexe problematiek bij een 
cliënt waardoor dit extra, specifieke eisen stelt aan 
de logeeropvang. 

Processtappen aanvraag toeslag Maatwerk  
Logeeropvang ZIN: 
• De CZT vraagt de toeslag aan bij het zorgkantoor 

en levert daarbij de Rekenmodule en het  
Adviesformulier aan met onderliggende motivatie 
en toelichting (met bijzondere situatie: Toeslag 
Overig, Overig).

• Het zorgkantoor kan daarmee vaststellen of de 
overige zorg door het logeren onder druk kom te 
staan en of extra budget (maatwerk) noodzakelijk 
is.

• De CZT vult in de AAT het veld Doelmatig met Nee 
en het veld Verantwoord met Ja. Daarnaast vult de 
CZT in het veld Bijzondere Situatie: Toeslag Overig, 
Overig (code 5), of na 1-1-23: Toeslag Overig,  
logeren (code 10).

• De aanvraag wordt voor maximaal de duur van het 
indicatiebesluit ingediend (tenzij iemand jonger is 
dan 18 jaar, dan wordt het aangevraagd tot het  
18e levensjaar).


