
Tijdelijke ontlasting van de mantelzorger!

Hoe? Respijtzorg & Tijdelijk verblijf & Professionele ondersteuning

Wie regelt het?
Waar kan ik terecht ?

Respijtzorg / logeeropname
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 
Voor wie: cliënt (ter ontlasting van de mantelzorger)
Aanvragen bij: de gemeente Vught (WegWijs+) 

Kortdurend verblijf
Wlz: Wet langdurige zorg
Voor wie: cliënt met een Wlz-indicatie
Indicatie aanvragen bij: het CIZ

Kortdurend verblijf voor herstel
(Eerstelijns verblijf / ELV). 
Zvw: Zorgverzekeringswet Basisverzekering
Voor wie: cliënt met zorgvraag
Aanvragen bij: de huisarts

Kortdurend verblijf / tijdelijk verblijf
U woont nog thuis met een Wlz-indicatie. Dan kunt u gebruik maken van 
het logeerappartement wanneer uw mantelzorger bijvoorbeeld met 
vakantie gaat. 

Dagbesteding
U bent van harte welkom om op een of meerdere dagdelen in de week de 
dagbesteding te bezoeken. Hiermee krijgt uw mantelzorger de ruimte om 
de andere dagelijkse bezigheden in alle rust uit te voeren.

Kortdurend verblijf voor herstel / herstelopname (ELV)
Bent u na een ziekenhuisopname nog niet helemaal hersteld om naar huis 
te gaan, of gaat het tijdelijk wat slechter metw uw gezondheid? Dan kunt u 
bij Vughterstede tijdelijk verblijven om te herstellen.

Respijtzorg / logeeropname 
Om u zo lang mogelijk thuis te laten wonen met mantelzorg is het soms 
fijn voor de mantelzorger om even helemaal te ontzorgen. U bent dan van 
harte welkom om bij ons te komen logeren.

Dagbesteding
1)Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 
Voor wie: cliënt (ter ontlasting van de mantelzorger) 
Aanvragen bij: de gemeente Vught (WegWijs+) 

2)Wlz: Wet langdurige zorg
Voor wie: cliënt met een Wlz-indicatie
Indicatie aanvragen bij: het CIZ

Vervangende mantelzorg 
Zvw: Zorgverzekeringswet Aanvullende verzekering
Voor wie: mantelzorg
Aanvragen bij: de verzekeraar

Particulier: u mag altijd zelf zorg inkopen

Meer informatie
Voor meer informatie over respijtzorg, tijdelijk verblijf, 
professionele ondersteuning en eventuele vergoe-
dingen en eigen bijdrage kunt u contact opnemen met 
de afdeling Zorg- en Woonbemiddeling Vughterstede.

Telefoon: (073) 658 11 77
E-mailen kan ook: 
zorgenwoonbemiddeling@vughterstede.nl


