
De zorg en de gezelligheid van thuis 
Publicatie rapport ‘Oprichting Respijthuis Alkmaar’ 

 

Mantelzorgers in Alkmaar kunnen er met een gerust hart eventjes tussenuit. In augustus 2010 is hier 

een Respijthuis geopend. Het eerste dat Nederland kent en daarmee een primeur voor deze 

Noord-Hollandse stad van ruim 90.000 inwoners. De uitgangspunten van het Respijthuis zijn 

vernieuwend en de initiatiefnemers hebben dan ook moeten pionieren om te komen waar ze nu zijn: 

een volop draaiend huis waar zorgvragers verblijven met de zorg en gezelligheid van thuis. Over de 

oprichting van het respijthuis is het rapport Oprichting Respijthuis Alkmaar geschreven. Om volgende 

initiatiefnemers dit traject zo soepel mogelijk te laten afleggen en hen te stimuleren om een 

Respijthuis in hun buurt, gemeente of regio op te richten. Het rapport is gepresenteerd tijdens de 

Dag van de Mantelzorg op 10 november jl. 

Een rapport als handleiding 

Als een zorgvrager in het Respijthuis verblijft, verhuist de professionele zorg die hij of zij thuis 

ontvangt mee. De Thuiszorgmedewerker of fysiotherapeut levert de zorg slechts op een ander adres 

dan normaal gesproken. Omdat de zorg moet kunnen meeverhuizen, dient een Respijthuis in 

dezelfde wijk te staan als waar de zorgvrager woont. Dit betekent dat er in de toekomst meer 

behoefte is aan Respijthuizen. Al ruim voordat het Respijthuis in Alkmaar zijn deuren opende is er 

daarom subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland. Doel was om gedurende de 

ontwikkeling en het openingsjaar van het Respijthuis de opgedane kennis en ervaring te verzamelen 

in een rapport.  

Dat is gelukt. Het rapport Oprichting Respijthuis Alkmaar beschrijft hoe de signalering van een leemte 

in het respijtzorgaanbod door de initiatiefnemers uitgroeide tot een initiatief dat onder andere 

omarmt werd door de politiek. Daarnaast biedt het handvatten voor de realisatie van een locatie en 

personeelsbestand. Tot slot worden de resultaten gepresenteerd, waaronder natuurlijk of het 

Respijthuis een verlichting van de zorgtaak voor de mantelzorger betekent. In het rapport is ook 

aandacht voor de knelpunten. Deze zijn afkomstig van alle betrokkenen en zijn inclusief een 

eveneens van hen afkomstige aanbeveling.  

Pionieren tot succes 

De initiatiefnemers van het Alkmaarse Respijthuis zijn Marion in ’t Veld en haar dochter Iris 

Zeijlemaker-in ’t Veld. Zij zagen de leemte in het zorgaanbod op het gebied van respijtzorg. De 

kleinschaligheid van deze samenwerking is terug te vinden in het Respijthuis, waar opname in een 

huiselijke omgeving centraal staat.  

Een zorgvrager verblijft in een Respijthuis om zo de zorgtaak voor de mantelzorger te verlichten. 

Deze wordt gestimuleerd om afstand te nemen van de eigen situatie en de zorg te herorganiseren. 

Kernbegrippen voor de zorg in een Respijthuis zijn: de zorg is gastgericht en wordt geleverd vanuit 

een huiselijk oogpunt,  een opname duurt maximaal drie weken, de professionele zorg in de 

thuissituatie verhuist mee en de zorgtaak van mantelzorger wordt overgenomen door een getrainde 

vrijwilliger.  

Voor de ‘go’ van het initiatief, was een honorering van de bij de Gemeente Alkmaar aangevraagde 

subsidie essentieel. Gelukkig viel de aanvraag samen met een WMO-pilot, waarbinnen het 

Respijthuis goed paste, en kon het initiatief rekenen op de toegewijde inzet van de voormalig 



wethouder Zorg. De medewerking van woningcorporatie Kennemer Wonen maakte de verbouwing 

van het woonhuis tot Respijthuis financieel haalbaar. Het project kon van start! 

 Het zou nog twee jaar duren voordat het Respijthuis zijn deuren opende. Een woonhuis moest 

worden verbouwd tot Respijthuis, hierbij rekening houdend met de eisen voor aangepast wonen. 

Daarnaast moest een personeelsbestand worden opgebouwd, wat inhield dat er een professionele 

coördinator werd aangetrokken die vrijwilligers heeft geworven en getraind.  

Deze periode was pionieren voor de initiatiefnemers. De organisatie had de vorm van een stichting, 

Stichting Respijtzorg Alkmaar. De werkzaamheden werden uitgevoerd door een actief bestuur, dat 

zich gelijktijdig met de fases die het initiatief doorliep, ontwikkelde. Op het moment dat er een 

begroting voor de subsidieaanvraag moest worden opgesteld, werd een bestuurslid met een 

financiële achtergrond aangetrokken. De verbouwing van woonhuis tot Respijthuis, verlangde een 

bestuurslid dat kennis had van bouwzaken. Met de aanstelling van een coördinator 

professionaliseerde de organisatie. 

Knelpunten & Aanbevelingen 

Zoals bij het realiseren van veel initiatieven zijn er gedurende het project knelpunten ervaren. Voor 

het rapport zijn deze geïnventariseerd door de betrokkenen te enquêteren. Zij hebben de knelpunten 

ook voorzien van aanbevelingen, in de hoop het traject voor volgende initiatiefnemers van 

Respijthuizen te versoepelen. De belangrijkste knelpunten in Alkmaar zijn ervaren tijdens de 

verbouwing en het sluitend maken van de exploitatiebegroting.  

Tijdens de verbouwing speelden de onduidelijkheid over de financiële kaders  en het Programma van 

Eisen de betrokkenen parten, voornamelijk veroorzaakt door de lange communicatielijnen en de 

discrepantie tussen de bouw- en zorgvisie. Om de exploitatiebegroting sluitend te krijgen is een 

zogenoemde ‘u-bochtconstructie’ gemaakt, waardoor het Respijthuis via een omweg als AWBZ-

erkende instelling wordt aangemerkt. Naast een financiële compensatie vanuit de AWBZ, wordt een 

opname in het Respijthuis vergoed door elke gast een eigen bijdrage van €40 per dag te laten 

betalen. Voor veel (potentiële) gebruikers vormt dit bedrag een drempel om gebruik te maken van 

het Respijthuis. Stichting Respijtzorg Alkmaar streeft er dan ook naar om het Respijthuis te laten 

opnemen in de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars.   

Het openingsjaar 

In het openingsjaar mocht het Respijthuis in totaal 31 verschillende zorgvragers, in het Respijthuis 

gasten genoemd, ontvangen. Velen van hen keerden na een eerste opname terug. De waardering die 

hieruit spreekt, is terug te vinden in de evaluatieformulieren die gebruikers van het Respijthuis 

invullen: gemiddeld wordt een verblijf gewaardeerd met het cijfer 8,6. Vlak na de opname geven 

mantelzorgers over het algemeen aan dat zij zich minder belast voelen. Op de lange termijn blijkt 

daarnaast dat mantelzorgers een lagere drempel voor een vervolgopname ervaren, een grotere 

behoefte aan rust hebben, maar ook meer rust hebben omdat ze weten dat ze eventueel kunnen 

terugvallen op het Respijthuis. Daarnaast blijkt de emancipatie van mantelzorgers te zijn 

toegenomen: er wordt makkelijker om hulp gevraagd en mantelzorgers komen meer voor hun eigen 

belangen op.  

Deze effecten zijn niet alleen toe te schrijven aan de opname van de zorgvrager. Terwijl de 

zorgvrager in het Respijthuis verblijft, wordt de mantelzorger gestimuleerd om afstand te nemen van 

de situatie en de zorg te herorganiseren. Dit gebeurt veelal met hulp van het personeel van het 



Respijthuis en zij verwijzen mantelzorgers door naar speciaal voor mantelzorgers ontwikkelde 

cursussen. Stichting Respijtzorg Alkmaar ontwikkelt zelf ook een zogenoemde ‘herpakcursus’.   

De reden voor een opname is in bijna alle gevallen overbelasting van de mantelzorger, die zich uit in 

vermoeidheid. Ondanks de hoge waardering en de noodzaak voor mantelzorgers om de zorgtaak 

(tijdelijk) te verlichten, worden er drempels voor een opname ervaren. Zoals al vaker uit onderzoek is 

gebleken, blijkt ook hier dat velen het moeilijk vinden om de zorg over te dragen aan een ander. 

Daarnaast worden de financiële consequenties van €40 per opnamedag genoemd. Omdat het aantal 

gasten in het eerste half jaar van opening achterbleef bij de verwachtingen, is een minimaal verblijf 

van een week als voorwaarde voor een opname, losgelaten. Een kortere opnameperiode brengt 

minder kosten voor gebruikers met zich mee. Daarnaast blijken gebruikers  een eerste (paar) 

opname(s) van korter dan een week prettig te vinden, om te ontdekken of het Respijthuis bij hen 

past en de vaak hechte mantelzorgsituatie langzamerhand los te laten. 

Gedurende het openingsjaar is nog een uitgangspunt bijgesteld. Vooraf was besloten om geen 

zorgvragers op te nemen die een ander of zwaarder beroep doen op de houding van de vrijwilliger 

ten opzichte van de gast. Zo moeten gasten minimaal 18 jaar oud zijn en geen psychiatrisch 

ziektebeeld of een verstandelijke beperking hebben. De vraag naar een verblijf van zorgvragers met 

dementie is echter groot. Waarschijnlijk omdat de druk op de mantelzorgers van deze groep 

zorgvragers hoog is. Om toch enigszins tegemoet te komen aan de grote vraag is besloten dat 

wanneer een psychogeriatrisch ziektebeeld een (gering) bijkomend effect is van een ziekte zoals 

Parkinson, een opname mogelijk is. Om de zorg goed af te stemmen op deze doelgroep, is er overleg 

geweest met het DOC-team van Geriant. 

Een blik in de toekomst 

Het Respijthuis draait in november 2011 ruim een jaar. Niet alleen de zorgtaak van Alkmaarse 

mantelzorgers wordt verlicht, ook mantelzorgers uit omliggende gemeenten weten het Respijthuis te 

vinden, blijkt uit het onderzoek. De hoop is dat het Respijthuis in Alkmaar een voorbeeld kan zijn en 

dat in de toekomst elke mantelzorger terug kan vallen op een Respijthuis in zijn eigen omgeving.  

Meer weten?  

Meer informatie over het Respijthuis in Alkmaar en over Stichting Respijtzorg Alkmaar is te vinden op 

www.respijthuis.nl. Het rapport Oprichting Respijthuis Alkmaar is op te vragen via: Iris Zeijlemaker, 

voorzitter van Stichting Respijtzorg Alkmaar: bestuur@respijthuis-alkmaar.nl.  


