
Logeerzorg

Samen voor een vitale Hoeksche Waard

Ondersteuning voor mantelzorgers



Waar wordt logeerzorg aangeboden?
Het wijkpension vindt u aan het Zoomwijckplein in Oud-Beijerland, in de 

zorglocatie Open Waard van Alerimus. Daar is een ruim en modern ingericht 

appartement met twee slaapkamers, een woonkamer, badkamer en keuken. 

Het appartement deelt u met een andere logé. 

Ook kunnen de gemeenschappelijke tuin en huiskamers van Alerimus gebruikt 

worden. En kan de logé deelnemen aan de gezellige activiteiten, die Alerimus 

op de locatie organiseert. 

Wat betekent logeerzorg 
voor de zorg die mijn 
naaste al ontvangt?
De dagelijkse zorg wordt 

tijdelijk overgenomen 

door medewerkers van 

Alerimus. Specialistische 

zorg, zoals fysiotherapie 

en logopedie, kan door de 

eigen zorgverlener op de 

locatie gegeven worden.

Wat kost het?
Voor logeerzorg geldt een eigen bijdrage van € 19,- per 4 weken. 

Voordat ik logeerzorg aanvraag, wil ik graag een keer 
komen kijken. Kan dat?
Ja, dat kan. U kunt hiervoor contact opnemen met Alerimus. Dit kan per mail 

naar wijkpension@alerimus.nl. Of op werkdagen tussen 10.00 en 15.30 uur 

telefonisch op nummer (0186) 659 659.

Wilt u meer informatie of  gebruik maken van logeerzorg?
Neem dan contact op met team Wmo van gemeente Hoeksche Waard. Dit kan 

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via nummer 

14 0186 / 088-647 36 47 of per mail naar info@gemeentehw.nl.

De zorg voor een naaste kan behoorlijk zwaar zijn, zowel fysiek 
als emotioneel. U zou misschien wel eens willen dat het even 
niet hoeft, zodat u tot rust kunt komen. Om daarna met nieuwe 
energie thuis de zorg en ondersteuning weer op te pakken.

In de Hoeksche Waard kunt u sinds 1 mei 2019 gebruik maken van 
logeerzorg. Alerimus neemt de zorg voor uw naaste tijdelijk over, 
zodat u op adem kunt komen. Hoe? Dat leest u in deze folder.

Wat is logeerzorg?
Bij logeerzorg verblijft uw partner, vader, moeder of familielid enkele dagen of 

weken in Wijkpension Zoomwijck van Alerimus in Oud-Beijerland. 

Het logeren is altijd vooraf ingepland en kan meerdere keren per maand of 

jaar plaatsvinden.

Voor wie is logeerzorg?
Voor mantelzorgers draait een 

groot deel van het leven om 

zorgen voor een ander. Dat is 

een mooie, maar soms ook 

zware taak. Ondersteuning 

kan helpen om de zorg 

te kunnen blijven geven. 

Inwoners van de Hoeksche 

Waard die dagelijks hulp 

krijgen van een naaste 

(een mantelzorger) kunnen 

tijdelijk logeren in het 

wijkpension.  Hierdoor krijgen 

de mantelzorgers even de ruimte 

voor een adempauze.



Waarom de pilot Logeerzorg in de Hoeksche Waard?
In de Hoeksche Waard is sinds mei 2019 een pilot Logeerzorg in het 

Wijkpension Zoomwijck (locatie de Open Waard van Alerimus) in Oud-

Beijerland. De pilot is een onderdeel van programma Thuis in de Kern. In dit 

programma werken zorgorganisaties, gemeente en andere partners samen aan 

een Hoeksche Waard waar inwoners in hun vertrouwde omgeving oud kunnen 

worden en de zorg krijgen die ze nodig hebben. De pilot is mede mogelijk 

gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De zorgaanbieders ervaren de gevolgen voor inwoners van het langer thuis 

blijven wonen. Zij kennen de behoefte van cliënten om dicht bij huis tijdelijk 

opgenomen te kunnen worden en van mantelzorgers om even geen zorg te 

hoeven verlenen. De pilot moet inzicht geven in of het zinvol en haalbaar is om 

op meerdere zorglocaties in de Hoeksche Waard logeerplaatsen beschikbaar 

te stellen. Hebben inwoners behoefte aan geplande logeerzorg? Vinden 

mantelzorgers het prettig om de zorg even over te dragen? 

Daarnaast moet er een basis gelegd worden voor goede afspraken tussen de 

betrokken partijen om daarmee het gebruik van geplande logeerzorg ook na 

de pilot mogelijk te maken voor inwoners van de Hoeksche Waard.

Alerimus
Wijkpension Zoomwijck 

(locatie Open Waard)

Zoomwijcklaan 11

3262 DA Oud-Beijerland

T (0186) 659 659

wijkpension@alerimus.nl 

Team Wmo gemeente Hoeksche Waard
T 14 0186 / 088- 647 36 47

info@gemeentehw.nl


