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Pilot Logeerzorg
Logeerzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning
die gemeenten aanbieden. De naaste kan een of meer
nachten ergens anders slapen om de mantelzorger
tijdelijk te verlichten van zijn mantelzorgtaken en om
even op adem te komen.

De Pilot Logeerzorg in
Assen en Midden-Drenthe
Ruim 20 procent van de volwassenen in Drenthe is
mantelzorger. Ze verlenen de zorg graag, maar ze vinden
het ook soms (te) zwaar. Gemeenten hebben allerlei
voorzieningen voor mantelzorgers. Die worden lang niet
allemaal (goed) gebruikt.

Om overbelasting bij mantelzorgers
te voorkomen, bieden de gemeenten
verschillende vormen van mantelzorgondersteuning aan. Een van die vormen
is de logeerzorg. De naaste voor wie de
mantelzorger zorgt kan dan een paar nachten
ergens anders slapen. Zorg wordt dan ook op
de logeerlocatie geregeld. De mantelzorger
zelf wordt daarmee tijdelijk verlicht van zijn of
haar mantelzorgtaken en kan even op adem
komen.

Op dit moment wordt er landelijk nog niet zo
veel gebruik gemaakt van de logeerbedden
als werd verwacht. De Pilot Logeerzorg
onderzoekt wat daarvan de reden is en
of de voorziening beter kan aansluiten bij
de behoefte van mantelzorgers en hun
naasten voor wie zij zorgen. De gemeenten
Assen en Midden-Drenthe vormen samen
één van de tien pilots in Nederland die
een financiële bijdrage ontvangen van het
Ministerie van VWS. Het vertrekpunt van
de pilot in Assen en Midden-Drenthe is de
vraag wat mantelzorgers echt zou helpen aan
ondersteuning.

De aanvragers

Huisartsenzorg Drenthe (HZD), Icare, Vaart
Welzijn, Raad van Ouderen/Denktank 60+, Zilveren
Kruis, Gemeente Assen (penvoerder), Gemeente
Midden-Drenthe, CMO STAMM/Trendbureau
Drenthe. De pilot Logeerzorg is onderdeel van de
samenwerkingsverbanden Samen Zorg Assen en de
Alliantie Zorg voor Ouderen Drenthe.

De projectleden

De projectgroep bestond uit: Jaap te Velde (HZD),
Frens Luning (Proscoop), Rita Overdiep (Assen penvoerder), Gerard Hommels (Midden-Drenthe),
Martin Bakker (Trendbureau Drenthe) en Fenna Bolding
(procesbegeleider, CMO STAMM).
In de klankbordgroep zaten: Els van der Veen (Netwerk
Dementie Drenthe), Anjo Geluk (Raad van Ouderen/
Denktank60+) en Edo Staudt (Drents Platform
Mantelzorg).

Het onderzoek

Ook in Drenthe blijft het gebruik van logeerzorg achter
bij de verwachtingen. Als start van de pilot ging het
Trendbureau Drenthe daarom op onderzoek uit: Wat
zijn hiervan de oorzaken? Wat kunnen we leren van
mantelzorgers zelf en de professionals die hen kennen?

Doelen van het onderzoek

• De samenwerkingspartners willen beter inzicht
hebben in wat mantelzorgers aan ondersteuning
wensen en nodig hebben. En weten welke drempels
mantelzorgers ervaren om passende ondersteuning te
krijgen.
• De samenwerkingspartners willen beter inzicht
hebben in de ervaringen en drempels die professionals
ervaren op het gebied van mantelzorgondersteuning.
• De samenwerkingspartners hebben de ambitie om
tot een passend aanbod van mantelzorgondersteuning
te komen, dat écht aansluit bij de behoefte van
mantelzorgers.

Uitvoering van het
onderzoek in 2019
27 juni groepsinterview toegangsmedewerkers Wmo gemeente Assen
1 juli groepsinterview toegangsmedewerkers Wmo gemeente Midden Drenthe

Kernactiviteit:
werksessies met mantelzorgers
Trendbureau Drenthe heeft op 11, 17, 19, 20 september en op 2 oktober werksessies
georganiseerd met mantelzorgers. De gemeente Assen en de gemeente Midden-Drenthe
stuurden alle geregistreerde mantelzorgers een uitnodiging (digitaal en/of per post) om
deel te nemen aan een werksessie.

Zomerperiode voorbereiding voor onderzoekstraject najaar 2019
3 september groepsinterview casemanagers dementie
9 september groepsinterview mantelzorgconsulenten
10 september groepsinterview welzijnswerkers van Welzijnswerk Midden Drenthe
10 september groepsinterview welzijnswerkers van Vaart Welzijn in Assen
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11 september eerste werkbijeenkomst mantelzorgers in Assen, groepsgesprekken
17 september eerste werkbijeenkomst mantelzorgers in Midden Drenthe, groepsgesprekken
19 september tweede werkbijeenkomst mantelzorgers in Midden Drenthe, groepsgesprekken
20 september tweede werkbijeenkomst mantelzorgers in Assen, groepsgesprekken
24 september groepsinterview met zorgpartijen, uit netwerk Samen Zorg Assen
(o.a. met Wilhelmina ziekenhuis Assen, huisartsen, VVT, wijkverpleging)
26 september groepsinterview met contactpunt mantelzorg Assen

Doelen werksessies

• Inzicht in de wensen en behoeften van mantelzorgers
over mantelzorgondersteuning (aard en intensiteit)
• Inzicht in de drempels die mantelzorgers ervaren
omtrent ondersteuning (informatie, aanbod,
samenwerking)
• Inzicht in de werkbaarheid van Logeerzorg als
respijtvoorziening voor mantelzorgers
• Ophalen van praktische aanknopingspunten voor
verbetering van mantelzorgondersteuning.

Het aantal geregistreerde
mantelzorgers in 2019
De gemeente Assen kent 1800 geregistreerde
mantelzorgers; in de gemeente MiddenDrenthe zijn er 450 geregistreerd. Het
werkelijke aantal mantelzorgers ligt
waarschijnlijk veel hoger in de gemeenten. Niet

2 oktober derde werkbijeenkomst mantelzorgers in Assen; groepsgesprekken

alle inwoners die zorgen/ondersteuning bieden

4 november grote netwerkbijeenkomst bij Samen Zorg Assen over behoeften van
mantelzorg en aanbod ontwikkeling, werksessie met professionals

of registreren zich.

21 november provinciaal overleg Drents Platform mantelzorg, presentatie en
werkopdracht met steunpunten mantelzorg

aan hun naasten, zien zichzelf als mantelzorger

De gemeenten Assen en Midden-Drenthe
vormen samen één van de tien pilots in
Nederland die een financiële bijdrage
ontvangen van het Ministerie van VWS
om te onderzoeken hoe logeerzorg beter
gebruikt kan worden.

Bij de Pilot Logeerzorg in Assen en
Midden-Drenthe startten we met de vraag
wat mantelzorgers echt zou helpen aan
ondersteuning. Hiervoor interviewden we
mantelzorgers zelf en professionals die
met mantelzorg te maken hebben.
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