
Voordelen logeerhuis

• De mantelzorger kan een paar nachten doorslapen of er een 

paar dagen tussenuit waardoor hij of zij het langer samen 

volhoudt.

• Door deelname aan het verbonden ontmoetingscentrum zijn 

logées in een eerder stadium al vertrouwd geraakt met de 

locatie en begeleiders. Het ontmoetingshuis voelt daardoor als 

een vertrouwde omgeving.

• De inzet van ervaringsdeskundigen maakt dat mantelzorgers 

zich beter begrepen voelen en mogelijk leren omgaan met de 

gevolgen van de ziekte.

Waarom een ontmoetingshuis?

Steeds meer mensen met dementie thuis

Het aantal mensen met dementie neemt toe. De voorspelling is dat 

in 2040 dementie zelfs doodsoorzaak nummer 1 is. Steeds meer 

mensen blijven zo lang mogelijk in de vertrouwde woonomgeving 

wonen. Om het zo lang mogelijk thuis vol te kunnen houden is er 

ondersteuning en begeleiding nodig van de persoon met dementie, 

maar ook van de mantelzorger. 

Mantelzorgers af en toe rust

Eén van de ondersteuningsvragen die wij regelmatig krijgen is of de 

mantelzorger af en toe één of meer dagen rust kan krijgen doordat 

degene met dementie even niet thuis is. Hieruit is het idee van een 

kleinschalig logeerhuis in combinatie met een ontmoetingscentrum 

ontstaan. 

Voor wie is het bedoeld?

• ter ontlasting van de mantelzorger (kan periodiek)

• ter vervanging van partner/ mantelzorger i.v.m. een

verblijf van die partner/ mantelzorger in ziekenhuis 

• ter vervanging van partner/ mantelzorger i.v.m. vakantie 

• mensen met dementie die gaan verhuizen naar een      

verpleeghuis, maar ter overbrugging voor de verhuizing een 

plek nodig hebben met voldoende toezicht, omdat dit thuis niet 

meer gaat.

Voor wie niet?

Mensen die revalidatiezorg nodig hebben.

Het  Ontmoetingshuis®

Het lontmoetingshuis is een concept van King Arthur 
Groep. Het biedt tijdelijke huisvesting aan 4 tot 7 
personen met dementie. Het logeerhuis wordt 
gecombineerd met een ontmoetingscentrum. De 
logées kunnen een paar nachten per maand komen of 
een langere periode achter elkaar, afhankelijk van de 
behoefte. 

Begeleiding, zorg en ondersteuning
Een klein team van zorgverleners, vrijwilligers en 
stagiaires runt het huis. Gedurende de dag doen logées 
mee met de activiteiten in het ontmoetingscentrum.

Ervaringsdeskundigen
Mantelzorgers die bekend zijn met het zorgen voor 
iemand met dementie zijn beschikbaar en kunnen 
naasten thuis bezoeken voor een luisterend oor, tips en 
het delen van ervaringen.

Behandeling 
Er is een specialist ouderengeneeskunde verbonden die 
samen met de huisarts de verantwoordelijkheid voor 
de eerstelijnszorg neemt.

Financiering
 Eerste lijnsverblijf laag complex (ZvW)
 Kortdurend verblijf/ logeeropvang (Wmo)
 Volledig pakket thuis (Wlz)
 Particulier

Programma van eisen locaties

• Ontmoetingsruimte/ woonkamer(s) 70-100m2

• 4-7 slaapkamers a 15-25 m2

• 2 toiletten en badkamer, rolstoeltoegankelijk

• Ruime entree/garderobe

• Keuken met inbouwapparatuur

• Bergruimte

• Was-/ droogruimte

• Bij voorkeur gelijkvloers en/of lift is een pre

• Brandveilig (gekoppelde rook en hittemelders op 230V of lichtnet)

en voldoende ventilatie

• Veel lichtinval

• Eigen oprit en buitenruimte

• Indien trap aanwezig, twee trapleuningen

• Maatschappelijke bestemming of ontheffing

• Wastafel/fonteintje met spiegel en planchet in iedere slaapkamer

King Arthur Groep

King Arthur Groep is een (zorg-)organisatie  gespecialiseerd in 

begeleiding en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Naast 

ondersteuning in de thuissituatie en groepsbegeleiding, 

wijkverpleging en casemanagement dementie, biedt King Arthur Groep 

24 uurszorg in een kleinschalige woonzorgvoorziening in Hilversum. 
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