BIJZONDERE MODULE TIJDELIJK VERBLIJF
Deze bijzondere module is van toepassing op de dienstverlening in het kader van
tijdelijk verblijf. De voorwaarden in deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de
zorg- en dienstverleningsovereenkomst en de algemene module van ZGR.
Wanneer sprake is van logeeropvang is de Module Zorg met Verblijf ook van toepassing.
Wanneer sprake is van respijtzorg via PGB is de Module PGB ook van toepassing.
Wat valt onder tijdelijk verblijf?
• logeeropvang (WLZ, bij VPT/MPT of PGB)
• respijtzorg (WMO of PGB)
• eerstelijns verblijf (ZVW)
• hotelzorg (particulier of met ZVW)
Toelichting logeeropvang (WLZ)
Met een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie) kunt u ervoor kiezen
om thuis te blijven wonen. Als u dan toch kortdurend verblijf ergens anders nodig heeft, is dat
logeeropvang.
U heeft per kalenderjaar aanspraak op maximaal 156 etmalen logeeropvang. Wanneer een
indicatiebesluit niet een heel kalenderjaar geldig is, wordt het maximum aantal
logeeropvangdagen waarop u aanspraak heeft bepaald door het aantal weken waarvoor
het indicatiebesluit in dat jaar geldt met drie te vermenigvuldigen.
Als u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) ontvangt via een persoonsgebonden budget
(pgb), kunt u vanuit datzelfde budget ook logeerzorg inkopen onder dezelfde condities.
Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het
zorgcontract goedkeuren.
Toelichting respijtzorg (WMO of PGB)
Als u thuis ondersteuning krijgt kunt u respijtzorg aanvragen om uw mantelzorger te
ontlasten en vrijaf te geven. U bent voor respijtzorg aangewezen op de voorzieningen die uw
gemeente daarvoor treft op grond van de Wmo. Er geldt een eigen bijdrage voor deze
voorziening.
Respijtzorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel,
bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
Toelichting eerstelijns verblijf (ZVW)
Eerstelijns verblijf is een tijdelijke opname van een cliënt die normaal gesproken zelfstandig
woont. U heeft voor korte duur zorg met verblijf nodig, totdat u weer in staat bent om naar uw
eigen woning te gaan.

Bijzondere module tijdelijk verblijf

1

De zorg- en dienstverleningsovereenkomst wordt bij eerstelijns verblijf gesloten voor de duur
van de indicatie (of termijn) die met de huisarts of medisch specialist is overeengekomen.
Soms heeft u langer eerstelijns verblijf nodig. Dan kan uw huisarts de indicatie verlengen,
mits herstel in de eigen thuissituatie niet mogelijk is.
Toelichting hotelzorg
U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om bij ons te verblijven via hotelzorg.
De kosten voor uw verblijf brengen wij in rekening bij u. U kunt bij uw zorgverzekeraar
informeren of u hiervoor een vergoeding ontvangt.
Aanvullende informatie (voor alle vormen van tijdelijk verblijf)
Behalve het verblijf kunt u aanvullende diensten van ZGR afnemen. Hierover worden
individuele afspraken gemaakt en vastgelegd.
Oplevering van de kamer
De kamer moet in ieder geval binnen 24 uur na het eind van het kortdurend verblijf of bij een
overplaatsing na tijdelijke crisiszorg zijn ontruimd. Wanneer dat niet gebeurt, kunnen wij de
kamer ontruimen en de kosten daarvan bij u in rekening brengen.

Datum:……..…………………………

Uw handtekening:

………………………………....……
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