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wat nodig is voor uw dagelijkse zorg (zoals wondmateriaal, 
katheterzakken, incontinentiemateriaal). 

• Wanneer er sprake is van zorgverlening vanuit de thuiszorg zal 
thuiszorg de zorg zelf verlenen. 

• U brengt zelf uw huisarts, eventuele thuiszorg, huishoudelijke hulp, 
alarmering en maaltijdvoorziening op de hoogte van uw logeeropname. 

• Zorgcentrum Swellengrebel kan de zorg overnemen van het 
thuiszorgteam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
met Careyn Klantenservice 088 1239988. 



Waarom respijtzorg?  
Gebruik maken van respijtzorg klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk is dat 
niet zo. Mantelzorgers geven hun zorgtaak namelijk niet gemakkelijk uit handen 
om zelf even vrijaf te hebben. Toch is het heel belangrijk! 
• Respijtzorg helpt overbelasting en stress voorkomen. 
• Respijtzorg helpt de mantelzorger vol te houden. 
• Respijtzorg maakt dat je niet helemaal afhankelijk wordt van elkaar. 
• Respijtzorg biedt een paar extra handen die je kunnen helpen. 
• Respijtzorg biedt mantelzorgers nieuwe inzichten, zodat je met een frisse 

blik weer in de zorg kunt stappen.

Respijtzorg van Careyn
Careyn heeft in zorgcentrum Swellengrebel in Utrecht, vlakbij de binnenstad 
drie logeer appartementen beschikbaar. 
Tijdens de logeeropname zijn de faciliteiten van Swellengrebel vrij te 
gebruiken. Denk hierbij aan koffie drinken en de warme maaltijd gebruiken 
in de recreatiezaal en deelnemen aan activiteiten. Het betreft in aanvang 
géén behandeling, verpleging en verzorging. Wanneer er wel een vraag naar 
verpleging en verzorging is zal op de locatie worden bekeken of het mogelijk 
is deze te leveren. Op jaarbasis kunnen logés 36 etmalen op de locatie komen 
logeren.

Wat zijn de kosten?
Een logeeropname kost €166,55 per 24 uur (2020). Dit is inclusief de 
benodigde zorg en warme maaltijd, inclusief ontbijt en gebruik van 
faciliteiten, bed- en linnengoed.
Worden de kosten vergoed?
De kosten kunt u mogelijk vergoed krijgen vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). 
Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In 
dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Met 
een beschikking van de gemeente worden de kosten vanuit de Wmo vergoed, 
u betaalt wel een eigen bijdrage van 19 euro per maand. (2020) 

Hoe vraag ik respijtzorg aan?
Via het buurtteam in uw wijk. Kijk op www.buurtteamsutrecht.nl
Daar vindt u de contactgegevens van uw buurtteam. 

Het buurtteam regelt de beschikking en neemt contact op met  Careyn 
Zorgbemiddeling. 
Vervolgens neemt Careyn zorgbemiddeling contact met u op en bespreekt uw 
wensen en zorgvraag. Waarna zij de reservering in orde kunnen maken. De 
gemaakte afspraken krijgt u in een brief thuis gestuurd.  
Wat is verder belangrijk om te weten?
• Tijdens de logeeropname neemt u uw eigen medicatie en aftekenlijsten 

hiervan mee. Evenals eventuele hulpmiddelen en ander materiaal 

Wat is respijtzorg?
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en 
jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen 
houden, is het belangrijk om af en toe even 
vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen 
mogelijk als de zorg op een verantwoorde manier 
overgedragen kan worden. Respijtzorg biedt die 
mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om 
overbelasting te voorkomen. 

“Door de logeeropname kan 
ik mezelf weer even opladen 
zodat ik weer kan zorgen voor 

mijn vrouw”.


