Logeren

Logeeropvang met een hart

‘Er gebeurt altijd wel iets’
U hebt besloten om zelf ergens
te gaan logeren. Of uw kind
mag een weekend of een weekje
weg. Maar waarheen? En hoe zit
het met de zorg? Xenia in Leiden
is de perfecte plek voor jonge
mensen van 16 tot 35 jaar.
Martijn van Rees: ‘Het helpt als ouders weten dat de zorg goed geregeld is.’

De kolossale rode beuk staat vol in blad. Het terras eronder is

bad? Gaan we regelen. Een vrijwilliger mee naar de kroeg? Moet

op rijden. Zoals laatst, toen ze met z’n allen gingen barbecueën

Je kunt spullen meenemen om je kamer “eigen” te maken. Het

breed genoeg voor elke rolstoel en je kunt er zo nodig ook een bed
op een mooie, zomerse zaterdagavond. Gezelligheid is belangrijk
bij Xenia, logeeropvang voor jongeren en

jongvolwassenen van 16 tot 35 jaar, midden

lukken. Uitslapen tot half één? Daar doet niemand moeilijk over.
biercafé naast Xenia heeft een toegankelijke zijingang, waar je

van onder de beukenboom zo naar binnen

in het centrum van Leiden. Met de lokale

‘Logeeropvang kan een goede

uit studentenkringen is Xenia de perfecte

tussenstap zijn om je los te

bedreigende ziekte om een paar dagen of

maken van thuis’

horeca om de hoek en tientallen vrijwilligers
plek voor jonge mensen met een levenslanger te logeren.

Het pand is bovendien een mooie mix van

functionaliteit en allure. Alles is er: van tillif-

kunt.

‘Xenia voelt als een tweede thuis,’ vindt
Martijn van Rees. ‘We eten samen. We

kletsen of we hangen voor de televisie. We
gaan op stap - laatst hebben we nog een

boottocht gemaakt door de Leidse grach-

ten. De vrijwilligers leven mee. Er gebeurt

altijd wel iets.’ Martijn is 26 jaar, werkt als

DTP’er (grafische vormgeving en ontwerp)

ten tot zuurstof uit de muur, van een volledig aangepaste badka-

in een drukkerij, woont zelfstandig met zorg op afroep en heeft

ren, plus een extra kamertje voor vrienden en familie. En dat alles

Xenia, logeerde er een paar keer en treedt nu op als ambassadeur

mer tot een woonkamer die je ook als privéruimte kunt reservein open, lichte ruimtes met veel kleur, strakke wanden en overal
speelse elementen, gemaakt door jonge Leidse kunstenaars.

Tweede thuis

Xenia doet er alles aan om juist voor jonge mensen een prettige
plek te zijn om tijdelijk te verblijven. Wil je ‘s avonds laat nog in
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Duchenne. Hij is vrijwel vanaf de eerste plannen betrokken bij

voor de organisatie. Juist voor jongeren is een gespecialiseerde
logeeropvang erg belangrijk, vindt Martijn. ‘Vooral als je thuis

woont en zorg krijgt van je ouders. Logeeropvang kan dan een

goede tussenstap zijn om je los te maken van thuis. Dat is niet

alleen goed voor je ouders, omdat die even rust krijgen, maar ook
voor je eigen ontwikkeling.’ Ouders hebben vaak het gevoel dat

Logeeropvang, hoe regel je dat?
U hebt besloten om zelf ergens te gaan

logeren. Of uw kind mag een weekend of

een weekje weg. Maar waarheen? En hoe
zit het met de zorg?

De eerste stap is: een goede plek vinden

om te logeren. Een plek waar u zich thuis
voelt. Waar u vertrouwen in hebt. Dat

kan een zorghotel zijn, een logeerhuis, de

logeerafdeling van een grotere instelling,
een (kinder)hospice, een zorgboerderij of
een gastgezin. Vraag mensen in uw om-

geving naar hun ervaringen. Bel een paar
aanbieders op en stel uw vragen. Ga zo

nodig eerst een keer kijken, zodat u weet
waar u terechtkomt.

Kijk voor de mogelijkheden op

www.nationalehulpgids.nl/logeeropvang
of op www.logerenmetzorg.nl. Of google
op “logeren met zorg”.

Financiering

De tweede stap is: regel de financie-

ring. De mensen van de logeeropvang
kunnen u daar bij helpen. Schakel ze

• Veel aanbieders van logeeropvang

(waaronder Xenia in Leiden) scheiden
de bekostiging van wonen en zorg. U

betaalt dan zelf een dagtarief voor de

overnachtingen en de maaltijden, net

als in een hotel - al liggen de prijzen gelukkig vaak een stuk lager. Kunt u deze

verblijfskosten niet dragen omdat u een
laag inkomen hebt of omdat u veel kosten hebt vanwege uw ziekte, vraag dan
bij de gemeente om een bijdrage. De

zorg kunt u bijvoorbeeld betalen vanuit
uw persoonsgebonden budget.

• Zo nodig kunt u bij de gemeente een

indicatie vragen voor logeeropvang, in
het kader van de zogenoemde respijt-

zorg. Die zorg valt onder de Wmo (voor
volwassenen) of onder de Jeugdwet

(voor kinderen en jongeren tot 18 jaar).
Stemt de gemeente toe, dan krijgt u
niet alleen een vergoeding voor de

zorg, maar ook voor de verblijfskosten.

vooral in, want logeeropvang wordt op

• Hebt u tijdelijk intensieve zorg nodig,

Bovendien beschikken veel organisaties

name of revalidatieperiode totdat

veel verschillende manieren bekostigd.

over potjes of over contacten bij fondsen,
die ze kunnen aanspreken als het niet

lukt om via de reguliere kanalen voldoende financiering te vinden.

bijvoorbeeld na een ziekenhuisop-

langdurige zorg en vanaf 2016 onder
de Zorgverzekeringswet. De huisarts

kan hiervoor een verwijzing afgeven, in
overleg met de transferverpleegkun-

dige van het ziekenhuis of het revalidatiecentrum.

• Hebt u een indicatie voor zorg met verblijf (in het kader van de Wlz, afgege-

ven door het Centrum Indicatiestelling
Zorg), maar woont u thuis, met een
volledig pakket thuis (VPT) of een

modulair pakket thuis (MPT), dan zijn
er twee mogelijkheden. Krijgt u de

zorg geleverd in natura, dan kunt u

met de instelling die deze zorg levert
afspraken maken over de logeerop-

vang. Hebt u een persoonsgebonden
budget (PGB), dan kunt u dat budget
ook inzetten voor het inkopen van

logeeropvang. Niet alleen de zorg, ook
het verblijf kunt u in dat geval uit het
PGB betalen. Formeel kan dat alleen
bij instellingen die beschikken over

een toelating volgens de Wet toelating
zorginstellingen (Wtzi). Maar staats-

secretaris Van Rijn heeft onlangs in de
Tweede Kamer toegezegd dat die eis
vervalt.

u weer naar huis kunt, dan kunt u

Is het allemaal geregeld? Dan is het tijd

“kortdurend eerstelijns verblijf”. Die

spannen vooruit te kijken naar een ple-

gebruik maken van de regeling voor
regeling valt in 2015 nog onder de Wet

om even achterover te leunen en ont-

zierig verblijf in een prettige omgeving!

Xenia heeft open, lichte ruimtes met strakke wanden

Martijn met Jacqueline Bouts : ‘Laatst hebben we een boottocht

en overal speelse elementen.

gemaakt door de Leidse grachten.’

>>>
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>>> zij de enigen zijn die goed voor hun kind kunnen zorgen,

Eelke
droomt

In Glücksburg

een eigen leven op wil bouwen. Dan helpt het ouders,

Klein geluk

kind ergens logeert

Soms verwacht je niet zoveel en dan blijkt het geweldig leuk te

zegt Martijn. Ook als dat kind inmiddels volwassen is en
als ze weten dat hun
waar de zorg goed

Tot vorig jaar was

goed getrainde vrijwil-

er geen aanbod voor

nodig 24 uur per dag

jongeren

geregeld is. Behalve de
ligers is er bij Xenia zo

zijn. Gästehaus Bartsch in Glücksburg is zo’n plek. Nog net in

Duitsland, maar als we aankomen word ik door mijn telefoon al
welkom geheten in Denemarken.

Ferienwohnung
“Chiefkammer”

een gespecialiseerde

lijkt voor ons

verpleegkundige aan-

gemaakt, niet

wezig. Alle technische

bijzonder mooi

voorzieningen zijn er,

of groot, maar

ook voor ademhalingsondersteuning. En als ouders dat

gewoon goed.

willen, kunnen ze ook een nachtje mee logeren - in de

Zeker nadat

gastenkamer.

de bedden

Uniek

door gastheer

Xenia beschikt over zes opvangplekken. De organisatie

Reinhard een

levert logeeropvang, maar ook overbruggingszorg (voor

kwartslag ge-

de periode tussen ziekenhuis- of revalidatieopname en

thuis), tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld voor het ondergaan

draaid zijn. De
wc is voorzien

van een chemokuur) of zorg in de laatste levensfase

van een bidet zoals wij thuis gewend zijn. De douchestoel is

senen. Daarin is Xenia uniek in Nederland, zegt Jacqueline

zijn, maar dan komt mijn eigen, demontabele, douchestoel ook

(hospice). Allemaal speciaal voor jongeren en jongvolwasBouts, oprichter, directeur en drijvende kracht achter

Xenia. ‘Er is veel aanbod voor kinderen en voor ouderen.
Maar tot vorig jaar was er geen aanbod voor jongeren.
Xenia vult dat gat.’

Omdat het concept zo nieuw is, is de financiering soms

voor mij niet handig omdat de armleuningen niet opklapbaar
eens van pas. Het heerlijke, grote tweepersoonsbed heeft aan

één kant een hoog-laag bedbodem. Er is trouwens ook nog een
kamertje met een stapelbed. Het keukenblok is niet onderrijd-

baar, maar wel ouderwets knus, met druiprekje en afwasborstel.
Verse broodjes worden elke ochtend aan de deur gehangen.

lastig. Xenia heeft veel te danken aan vrijwilligers en do-

Glücksburg ligt op een landtong, waardoor je een eilandge-

woningcorporatie. De zorg wordt geleverd door een lokale

vast heerlijk toeven op het verderop gelegen strandje. Of op

nateurs. Het pand is verbouwd in samenwerking met een
zorgaanbieder en gefinancierd door zorgverzekeraars, het
zorgkantoor of uit het persoonsgebonden budget van de
gasten. Het is niet altijd duidelijk uit welk potje het geld
moet komen. Maar daar wil Xenia zijn gasten niet mee

lastig vallen. Jacqueline: ‘Iedereen is welkom. We wijzen
niemand af. We vinden altijd een oplossing.’

Voor meer informatie, kijk op www.xeniahospice.nl of bel
0715135454.

voel krijgt. Helaas laat het weer ons in de steek, anders is het
het grote terras van het idyllisch gelegen restaurant Fahrhaus
Holnis. Wij pakken de auto en toeren een beetje rond. In

Flensburg laat het zonnetje zich even zien, dus slenteren we

door het stadscentrum en sluiten af met tapas. De volgende

dag reizen wij door naar Kopenhagen, voor ons cruise-avontuur
naar de Noorse Fjorden. Ik had best nog even in Glücksburg
willen blijven.

Gästehaus Bartsch: https://holnis.wordpress.com
Eelke Kelderman heeft een spierziekte en is altijd op zoek naar rol-

Tekst Kees Dijkman
Foto binnen Eelkje Colmjon
Foto’s buiten Jacqueline Bouts
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stoeltoegankelijke vakantieadresjes, kijk op www.eelkedroomt.nl.
In samenwerking met de ANWB en het Revalidatiefonds schreef
ze het boekje “Bed & breakfast zonder drempels” (ANWB, 2012).

