
Hoe kan ik als mantelzorger hulp bij zorg krijgen?                     door Tess van Dijck 

De zorg voor iemand met de ziekte van Huntington kan erg intensief zijn. Het is dan ook 
belangrijk dat een mantelzorger zo nu en dan even op adem kan komen. Om mantelzorgers 
deze mogelijkheid te bieden, kan er vervangende mantelzorg worden geregeld. Dit wordt ook 
wel respijtzorg genoemd. Hoe deze vervangende mantelzorg eruit ziet en hoe dit kan worden 
geregeld, is afhankelijk van de zorgvraag.  

Verschillende vormen 

Vervangende mantelzorg is er in verschillende vormen. Zo is het mogelijk dat iemand de 
zorg overneemt in huis, de naaste voor wie je zorgt naar een dagopvang kan, of dat hij of zij 
tijdelijk ergens anders kan verblijven: 

 

Zorg in huis 

Het overnemen van de zorg in huis kan fijn zijn wanneer je naaste graag in zijn of haar 
vertrouwde omgeving verblijft. Het maakt hiervoor niet uit in welk stadium van de ziekte van 
Huntington iemand zich bevindt. Voor alle taken van de mantelzorger kan namelijk 
vervanging worden geregeld. Afhankelijk van de zorg die nodig is, kan er bijvoorbeeld een 
vrijwillige thuishulp of een professionele zorgverlener worden ingezet. De zorg aan huis kan 
variëren van enkele uren tot enkele weken. Dat is maar net afhankelijk van wat jij nodig hebt! 

 

Dagopvang 

Bij dagopvang wordt de zorg voor een dag of dagdeel overgenomen buitenshuis. Dit gebeurt 
door professionele begeleiding. Dagopvang kan niet alleen fijn zijn voor de mantelzorger, 
maar kan ook leuk zijn voor de persoon met de ziekte van Huntington zelf. Bij de dagopvang 
ontmoet je anderen en worden vaak creatieve activiteiten georganiseerd. Van de dagopvang 
kan één of meerdere keren per week gebruik gemaakt worden. 

 

Logeeropvang 

Soms is het fijn als de naaste voor wie je zorgt tijdelijk ergens anders kan verblijven, zodat je 
als mantelzorger wat tijd hebt voor jezelf. De persoon die zorg nodig heeft, kan dan 
verblijven in een zorghotel of  in een logeer- of respijthuis. Tijdens dit verblijf buitenshuis 
staan er 24 uur per dag professionele zorgverleners en/of vrijwilligers klaar om de benodigde 
zorg te verlenen. Iemand kan hier tijdelijk verblijven wanneer de mantelzorger bijvoorbeeld 
op vakantie is of bijvoorbeeld een vaste nacht per week.  

Waar kun je terecht? 

Waar je terecht kunt voor de vervangende mantelzorg is afhankelijk van de vorm en van de 
specifieke zorg die nodig is. Er zijn bijvoorbeeld verschillende organisaties die respijtzorg in 
huis bieden. Het varieert echter per organisatie welke zorg zij verlenen, wie de zorg verlenen 
en voor hoe lang. Zo zijn er vrijwilligersorganisaties en thuiszorgorganisaties die hulp kunnen 
bieden. Een vrijwilligersorganisatie die bijvoorbeeld 24 uurs mantelzorgvervanging verzorgt 



is Handen in Huis. Daarnaast zijn er verschillende plekken waar dagopvang en logeeropvang 
aangeboden wordt.  

Wanneer je gebruik maakt van vrijwillige vervangende mantelzorg, zijn hier geen kosten aan 
verbonden. Wanneer er professionele zorgverleners worden ingezet, is dit echter wel het 
geval. Er zijn dan verschillende plekken waar je terecht kunt voor een mogelijke vergoeding 
van de kosten: 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Wanneer de persoon, die de zorg nodig heeft, ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo, kan 
vervangende mantelzorg worden aangevraagd bij de gemeente. Zowel de vervangende zorg 
in huis als de dagopvang en de logeeropvang kunnen mogelijk voor een vergoeding in 
aanmerking komen. Er geldt dan wel een eigen bijdrage.  

Wet langdurige zorg (Wlz) 

Wanneer de persoon, die de zorg nodig heeft, zorg vanuit de Wlz ontvangt, kunnen de 
kosten van de vervangende mantelzorg mogelijk ook worden vergoed vanuit de Wlz. Het 
gaat hierbij om een vergoeding van de kosten van dag- of logeeropvang. Je moet hiervoor 
wel een aanvraag indienen bij het zorgkantoor.  

Zorgverzekering 

De kosten kunnen soms ook vergoed worden vanuit de zorgverzekering. Het gaat dan om de 
kosten van de zorg in huis of de kosten van logeeropvang. Of de kosten vergoed worden, is 
afhankelijk van waar je verzekerd bent en welke aanvullende verzekering je hebt. Zowel de 
verzekering van de persoon, die de zorg nodig heeft, als de verzekering van de 
mantelzorger, kunnen de kosten mogelijk vergoeden. Het is dus goed om naar beide 
verzekeringen te kijken! Daarnaast is het goed om vooraf bij de verzekering na te vragen 
waar je terecht kunt. Sommige zorgverzekeraars hebben namelijk contracten met bepaalde 
organisaties. Ze vergoeden dan alleen de zorg die geleverd wordt vanuit deze 
gecontracteerde organisaties.  

Tips 

 Wil je weten welke vervangende mantelzorg bij je past en hoe je dit regelt? Ga dan naar de 
‘Wegwijzer Ik zoek vervangende zorg’ van MantelzorgNL op:  

www.mantelzorg.nl/ik-zoek-vervangende-zorg 

Wil je weten wat jouw zorgverzekering vergoed? Ga dan naar ‘Overzicht 
mantelzorgvergoedingen aanvullende zorgverzekeringen 2022’ van MantelzorgNL op: 

 www.mantelzorg.nl/nieuws/wat-doen-verzekeraars-voor-mantelzorgers-in-2022 

Of kom je er niet helemaal uit? Kijk dan op de website van MantelzorgNL op: 

 www.mantelzorg.nl/onderwerpen/vervangende-zorg  

of stel je vraag direct aan de Mantelzorglijn:  Bel 030 760 60 55 

 


