
Thuis én bij  
Zorgpartners wonen

Deeltijdverblijf  
en logeeropvang

Deeltijdverblijf  
en lo-
geeropvang



Zorgpartners Midden-Holland maakt langer thuis-
wonen voor u mogelijk. Combineer bij ons zorg thuis 
met zorg in één van onze centra. Hierdoor krijgt 
u de zorg die u nodig heeft en komt uw familie of 
mantelzorger even op adem. 

Vormen van tijdelijk verblijf
Zorgpartners kent twee vormen van tijdelijk verblijf, namelijk 

deeltijdverblijf en logeeropvang. Bij deeltijdverblijf wisselt u het thuis 

wonen en het wonen in een van onze centra af volgens van tevoren 

vastgestelde tijdsperioden. Bijvoorbeeld om de week thuis en om de 

week bij Zorgpartners of een aantal dagen per week thuis en een aantal 

dagen in onze centra. Logeeropvang kunt u naar behoefte (zonder vaste 

afspraken) inzetten.

Wat kunnen wij u bieden?
Tijdens uw verblijf beschikt u over een eigen ingerichte kamer 

met douche, toilet en keukenblok. Ook is uw kamer voorzien van  

een kledingkast, nachtkastje, tafel met stoel en een televisie. 



Daarnaast ontvangt u de zorg die u nodig heeft, krijgt u maaltijden  

en wordt uw kamer schoongemaakt. Ook kunt u gebruik maken van  

de verschillende diensten, zoals alarmering of linnengoed. Wanneer  

u dit wilt, kunt u ook deelnemen aan ons activiteitenprogramma.  

Samen bespreken we wat voor u de passende zorg- en dienstverlening  

is tijdens uw verblijf. 

Voor wie is deeltijdverblijf en logeeropvang?
Deeltijdverblijf is mogelijk voor thuiswonende volwassenen met een  

Wlz-indicatie. U kunt dit combineren met een modulair pakket thuis  

mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Als u gebruik maakt van  

een volledig pakket thuis (vpt) kunt u geen gebruik maken van 

deeltijdverblijf, maar wel van logeeropvang.  

Om voor de logeeropvang in aanmerking te komen, heeft u een  

Wlz-zorgindicatie (Wet langdurige zorg) nodig of toestemming vanuit  

de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van uw gemeente. 

‘Door deeltijdverblijf kan ik  
 langer thuiswonen.’



Voor zowel deeltijdverblijf als logeeropvang geldt een inkomens- 

afhankelijke eigen bijdrage. Meer informatie over deze bijdrage  

vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)  

www.hetcak.nl 

Waar kunt u terecht?
Verschillende locaties van Zorgpartners bieden deeltijdverblijf en  

logeeropvang. 

• Voor deeltijdverblijf kunt u terecht bij Irishof in Gouda en  

 De Breeje Hendrick in Lekkerkerk. 

• Voor logeeropvang kunt u terecht bij De Hanepraij, Irishof en  

 Prinsenhof in Gouda en De Breeje Hendrick in Lekkerkerk. 

Neem een kijkje op onze website voor meer informatie over deze  

locaties. Of vraag een rondleiding aan om (één van) onze locaties  

beter te leren kennen.

Meer informatie 
Wij nemen graag de mogelijkheden met u door. Voor meer informatie  

kunt u contact opnemen met ons KlantServiceCentrum via (0182) 723 723  

of per mail: klantcontact@zorgpartners.

‘Het is fijn om mijn familie  
 op deze manier af en toe te     
 ontlasten.’
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