
Logeren met zorg zoals thuis

Opening 
Logeerhuis Tolstraat
Logeerhuis Tolstraat, Tolstraat 75 
in Amsterdam, opent op 
1 december 2022.

Reserveren? Kijk op: 
www.logeerhuizenamsterdam.nl



Logeerhuizen Amsterdam
Stichting Logeerhuizen Amsterdam biedt met haar Logeerhuizen 
een veilige plek met toezicht en hulp voor buurtbewoners en
Amsterdammers. Een plek waar zij overdag, ’s avonds, ’s nachts 
en in het weekend kunnen verblijven, wanneer het thuis even niet 
gaat of om hun mantelzorgers te ontlasten. Een plek waar we de 
zorg van de mantelzorger tijdelijk overnemen, maar ook zorgen 
voor de kwetsbare buurtgenoot thuis.

Het Logeerhuis biedt vervangende zorg, zoals je die normaal 
gesproken van je familie, vrienden en buurtjes ontvangt. 
Logeerhuizen Amsterdam is een initiatief van stichting Do 
YourSelf en Markant, centrum voor mantelzorg.

Voor wie?
Voor zorgvragers met een mantelzorger 
In de Tolstraat kunnen kwetsbare Amsterdammers bij ons logeren 
om hun mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Zo kan hun mantel-
zorger even op adem komen of eens op vakantie gaan. Het kan 
ook zijn dat de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is door een 
ziekenhuisopname of om andere reden. Door zorg zoals thuis te 
bieden, voelt de gast zich snel thuis en kan de mantelzorger zijn 
of haar dierbare met een gerust hart bij ons achterlaten.

Voor mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen bij ons logeren om tot rust te komen. Dat 
mag alleen, of samen met degene voor wie zij zorgen. Door 
samen te komen logeren, heeft de mantelzorger even de handen 
vrij om te gaan en staan en kan hij of zij van onze gastvrijheid ge-
nieten.

Logeren met zorg 
zoals thuis



Voor zorgvragers zonder mantelzorger
In de Tolstraat kunnen kwetsbare Amsterdammers komen logeren 
die geen hulp van naasten hebben, maar het tijdelijk niet zelf thuis 
redden, bijvoorbeeld bij herstel na een ziekenhuisopname.

Voor buurtbewoners
Buurtbewoners die niet in bovenstaande categorieën vallen, 
kunnen bij ons terecht voor verschillende diensten en activiteiten. 
Ook bieden wij een service voor werkende mantelzorgers en een 
maaltijdservice.

Kosten
Het logeren kan worden bekostigd: 
- via een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke voorzieningen
(Wmo). De indicatie kunt u aanvragen via het Buurtteam in uw 
buurt.
- via een persoonsgebonden budget (pgb).
- via een Wlz-indicatie. Neem hiervoor contact op met uw
zorgaanbieder. Heeft u deze niet, dan kunt u terecht bij het
Buurtteam.
- Geen indicatie? Dan kunt u het verblijf particulier betalen.
Daarnaast vragen we een bescheiden eigen bijdrage per persoon 
per dag.

Verblijfsperiode
Logeren is mogelijk van 1 dag tot enkele weken. De maximale 
verblijftijd is 2 weken, tenzij er sprake is van een ziekenhuis- of 
revalidatie-opname van de mantelzorger. U kunt ook op structure-
le basis 1 of enkele dagen per maand bij ons verblijven.

Voorwaarden
Voor een verblijf in het Logeerhuis gelden voorwaarden. Zo moet 
de zorg planbaar zijn. De gast heeft een normaal dag- nachtritme 
en is niet bekend met onrust, dwaalgevaar of agressief gedrag.
Voorafgaand aan een reservering is er een intake gesprek, waarin 
de voorwaarden en (on)mogelijkheden verder worden besproken. 



Reserveren
U kunt tot 3 maanden vooruit reserveren. Niet-geplande logeer-
opvang is alleen mogelijk als er plaats is. Het Logeerhuis biedt 
geen crisisopvang

Wilt u reserveren, neem dan contact met ons op. Elk bezoek is 
maatwerk. We bespreken tijdens de intake wat er nodig is en wat 
er kan.

De initiatiefnemers
Stichting Logeerhuizen Amsterdam is een initiatief van en een
samenwerkingsverband tussen Markant, centrum voor 
mantelzorg, en stichting Do Yourself. Stichting Logeerhuizen 
Amsterdam heeft de ambitie om de komende vijf jaar meerdere 
Logeerhuizen in te richten.

Stichting 
Logeerhuizen Amsterdam

www.logeerhuizenamsterdam.nl
info@logeerhuizenamsterdam.nl

020-8868800


