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Onderzoek passende bekostiging ZEVMB-logeren  

1. Aanleiding 

Binnen de directie Regulering van de NZa loopt het project Onderhoud bekostiging 

langdurige zorg. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar prestaties en 

tarieven. Naar aanleiding van het signaal in het rapport van de onafhankelijke 

werkgroep ‘Wij zien je Wel’ uit 2020 over de schaarste in passend aanbod voor 

logeren voor kinderen met ZEVMB en de ontoereikendheid van de bestaande 

logeertarieven om dit te bekostigen, voert Bureau HHM in opdracht van de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een onderzoek uit naar welke randvoorwaarden 

nodig zijn om passend en voldoende logeeraanbod te creëren. 

 

De werkgroep ‘Wij zien je Wel’ is in 2017 door toenmalig staatssecretaris Van Rijn in het 

leven geroepen om knelpunten te signaleren en te borgen dat kinderen met ZEVMB en 

gezinnen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het signaal is dat het 

aanbod van passende logeerfaciliteiten schaars is. Gezinnen hebben ademruimte nodig en 

dat vereist dat ouders de zorg en ondersteuning voor het kind met vertrouwen uit handen 

kunnen geven. Belangrijke voorwaarden die de werkgroep signaleert zijn: gelijkwaardigheid 

van ouders als partner bij de vormgeving van het aanbod, aanbod dat aansluit bij de 

specifieke behoeften van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperkingen (ZEVMB) (ook ruimte voor comfortzorg), passende financiering en aandacht 

voor de arbeidsmarkt. Zorgaanbieders ervaren dat ze de intensieve zorg aan deze mensen 

niet vanuit de bestaande logeertarieven kunnen bekostigen. En ouders hebben 

onvoldoende het vertrouwen dat zorgaanbieders de zorg die hun ZEVMB kind dag en nacht 

nodig heeft, kunnen leveren tijdens het logeren.  

 

Bureau HHM doet in opdracht van NZa onderzoek naar welke randvoorwaarden 

nodig zijn om passende en voldoende logeeraanbod te creëren, zodat logeren voor 

mensen met ZEVMB met een passende prestatie en tarief geleverd kan worden.  

 

Dit onderzoek brengt de volgende punten specifiek voor mensen met ZEVMB in kaart: 

• Het logeeraanbod 

• Omvang van het gebruikmaken van logeervoorzieningen 

• De (zorg)inhoud van de logeeropvang 

• Bekostiging van logeren 

 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de huidige situatie en de gewenste situatie.  

 

De volgende uitgangspunten zijn van kracht voor het onderzoek en de te behalen 

resultaten:  
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• logeren betreft mensen met een Wlz-indicatie VG8 en een zeer ernstig verstandelijk en 

meervoudige beperking (vervoer en hulpmiddelen maken hier geen onderdeel van uit); 

• de resultaten van het onderzoek moeten toekomstbestendig zijn, passend zijn binnen 

het huidige bekostigingssysteem van de langdurige zorg en binnen de huidige wet- en 

regelgeving; 

• tot slot moet gestreefd worden naar zo min mogelijk administratieve last. 

 

Vanuit de hiervoor beschreven hoofdvraag zijn diverse onderzoeksvragen geformuleerd 

door de NZa. Deze onderzoeksvragen zijn in bijlage 1 weergegeven en onderverdeeld naar: 

• Huidige situatie inhoud en aanbod 

• Toekomstige situatie inhoud en aanbod 

• Huidige en toekomstige situatie bekostiging 

 

Hierbij hebben we ook aangegeven met welke aanpak we de vragen gaan beantwoorden. 

Een nadere uitwerking van deze aanpak is uitgewerkt in hoofdstuk 2 en de bijbehorende 

planning in hoofdstuk 3. 

 

 

2. Aanpak 

Voor het onderzoek maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, 

namelijk bijeenkomsten met een klankbordgroep, gegevensverzameling met een 

digitale vragenlijst, groepsinterviews,  een kostenuitvraag en een uitwerking van een 

bekostigingssysteem. Dit hoofdstuk geeft een nadere beschrijving van deze 

methoden.  

2.1 Bijeenkomsten met de klankbordgroep 

Gezien de positieve ervaringen die met Wij zien je Wel zijn opgedaan op het gebied van 

samenwerking tussen stakeholders, stellen we een klankbordgroep samen, die we op 

bepaalde momenten gedurende het onderzoek raadplegen. We vragen de leden van de 

stuurgroep ‘Wij zien je Wel’ of zij een afgevaardigde kunnen voorstellen vanuit hun 

organisatie voor de klankbordgroep. We willen de volgende partijen in de klankbordgroep: 

NZa, ZN (zorgkantoor en verzekeraar), VGN, VWS, een ervaringsdeskundige ouder 

(bijvoorbeeld vanuit 2CU) en een zorgaanbieder. 

 

Door deze partijen als klankbordgroep te betrekken bij het onderzoek verwachten we op 

verschillende momenten gebruik te kunnen maken van de expertise en het netwerk van 

deze partijen. We willen drie bijeenkomsten met de klankbordgroep organiseren. Elke 

bijeenkomst duurt 2 uur en vraagt enige voorbereidings-/ inleestijd.  

 

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep zijn we voornemens op 12 januari 2021 te 

organiseren. Tijdens deze bijeenkomst lichten wij onze aanpak en planning toe. Hierbij 

geven we alle leden van de klankbordgroep de gelegenheid om aan te geven wat zij 

belangrijk vinden in het kader van dit onderzoek. Verder vragen we de leden van de 
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klankbordgroep naar relevante documentatie over logeren voor mensen met ZEVMB. Een 

belangrijk doel van de bijeenkomst is om de voorgestelde aanpak en planning te toetsen en 

draagvlak te verwerven voor medewerking aan het onderzoek. Ook maken we afspraken 

over de wijze waarop we de cliëntvertegenwoordigers en zorgaanbieders het beste kunnen 

benaderen voor de digitale vragenlijst om een zo hoog mogelijke respons te krijgen. 

 

In de tweede bijeenkomst bespreken we de conceptrapportage naar aanleiding van de 

documentstudie en de digitale vragenlijst onder cliëntvertegenwoordigers en 

zorgaanbieders over de huidige en gewenste situatie van logeren voor mensen met ZEVMB.  

Hiermee toetsen we de bevindingen op herkenbaarheid en volledigheid. Ook gebruiken we 

deze bijeenkomst met de klankbordgroep om focus aan te brengen voor de volgende stap, 

de groepsinterviews. 

 

In de derde bijeenkomst bespreken we de totale rapportage met de resultaten van de 

kostenuitvraag en uitwerking van het bekostigingssysteem.  

Resultaat: Geïnformeerde stakeholders, getoetste aanpak en bevindingen en 

draagvlak voor medewerking aan het onderzoek.  

2.2 Documentstudie 

We analyseren tenminste de onderstaande documenten voor de documentstudie.  

• NZa: Beleidsregels prestatiebeschrijvingen en tarieven logeren 

• NZa: logeerprestaties in de gehandicaptenzorg 

• CIZ-gegevens zorgprofiel VG8  

• Eindrapport van We zien je Wel 

• Informatie van de website https://www.wijzienjewel.nl/zevmb  

• HHM: Rapport logeren in de AWBZ (2011) 

• Data-analyse van de NZa welke zorgaanbieders VG logeren aanbieden. Welke 

zorgaanbieders zorg aan cliënten met een VG8 indicatie leveren. Mogelijk ook welke 

zorgaanbieders logeren leveren aan cliënten met een VG8 indicatie. 

Met deze documentstudie willen we komen tot een heldere definitie van een aantal 

begrippen en aspecten om te komen tot een complete uitvraag. Het betreft bijvoorbeeld 

omschrijvingen van de ZEVMB-doelgroep, logeren, deeltijdverblijf, logeermedewerkers, 

behandelaars en kostenopbouw.  

Resultaat: Een analyse van relevante documenten en heldere omschrijvingen met 

betrekking tot het logeren van mensen met ZEVMB.  

2.3 Digitale uitvraag inhoud, aanbod en bekostiging 

Via twee digitale vragenlijsten (één gericht op cliëntvertegenwoordigers en één gericht op 

zorgaanbieders) verzamelen we kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de huidige 

situatie, de toekomstige situatie en de bekostiging van logeren voor mensen met ZEVMB.  

De exacte wijze van verspreiding stemmen we af met NZa en de leden van de 

klankbordgroep.  

https://www.wijzienjewel.nl/zevmb
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Als voorstel voor het uitzetten van de vragenlijst onder cliëntvertegenwoordigers willen we 

gebruik maken van de volgende kanalen: We zien je Wel-website/nieuwsbrief, stichtingen 

rondom ZEVMB, facebookgroepen waarin ouders met kinderen met ZEVMB elkaar 

opzoeken en zorgaanbieders waar mensen met ZEVMB logeren.  

 

Voor het uitzetten van de vragenlijst onder zorgaanbieders starten we met de informatie 

die de NZa hierover kan aanleveren. De NZa beschikt over logeer- en VG8-prestaties in de 

gehandicaptenzorg. Op basis hiervan maken we een overzicht van relevante 

zorgaanbieders. Aangevuld met de inhoudelijke kennis die bij de VGN beschikbaar is 

scherpen we deze lijst aan. Omdat deze gegevens betrekking hebben op zorg in natura 

kunnen we wellicht met behulp van locatiegegevens van Wij zien je Wel ook pgb-

gefinancierde locaties in beeld krijgen. Het doel van het uitzetten van de vragenlijst onder 

pgb-gefinancierde locaties is om zicht te krijgen hoe zij logeren inhoudelijk vormgeven en 

niet om te komen tot logeertarieven voor pgb (dit is namelijk niet aan de orde). 

 

In bijlage 1 hebben we aangegeven welke vragen we willen opnemen in de vragenlijst voor 

cliëntvertegenwoordigers en de vragenlijst voor zorgaanbieders. De vragenlijsten stellen we 

digitaal beschikbaar. Gedurende de periode dat de vragenlijst online staat monitoren we de 

respons, waarna we, indien nodig, een herinnering versturen. Zorgaanbieders kunnen als 

reactie op de uitvraag ook aangeven dat ze geen logeren bieden aan de doelgroep, zodat 

we hen niet onnodig opnieuw benaderen. 

 

De respons van de digitale vragenlijst analyseren we en verwerken we in een 

tussenrapportage (inclusief de bevindingen van de documentstudie). We geven hiermee 

een eerste beschrijving en kwantitatieve weergave van de huidige en gewenste situatie van 

logeren voor mensen met ZEVMB. De tussenrapportage bespreken we met de NZa en de 

klankbordgroep. 

Resultaat: tussenrapportage gebaseerd op informatie uit de documentstudie en 

digitale vragenlijsten die een beeld schetsen van de huidige situatie en de gewenste 

situatie van de inhoud en het aanbod van logeren voor mensen met ZEVMB.  

2.4 Groepsinterviews 

We gebruiken online-groepsinterviews om een verdiepingsslag te maken, zowel met 

cliëntvertegenwoordigers als met zorgaanbieders (waarbij we voor het groepsinterview met 

zorgaanbieders ook zorgkantoren uitnodigen). De werving van deelnemers aan deze 

interviews vindt plaats via de digitale uitvraag waarbij respondenten op het eind van de 

vragenlijst kunnen aangeven of ze willen deelnemen aan een groepsinterview en hun 

mailadres willen doorgeven zodat we hen hiervoor kunnen benaderen. De zorgkantoren 

willen we via ZN werven. Indien deze werving te weinig deelnemers oplevert stemmen we 

met de NZa, VGN en 2CU af op welke wijze we extra deelnemers kunnen werven. 
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Voor beide groepen (cliëntvertegenwoordigers en zorgaanbieders/zorgkantoren) 

organiseren we 1 groepsinterview met 10-15 deelnemers. Met betrekking tot het huidige 

beeld van de inhoud en het aanbod gebruiken we het groepsinterview om tot een 

aanscherping te komen aan de hand van onder andere de volgende vragen: is het beeld 

herkenbaar, zijn verschillen verklaarbaar en kunnen bevindingen worden toegelicht of 

genuanceerd? Daarnaast gaan we tijdens de twee groepsinterviews in op de toekomstige 

situatie aan de hand van onder andere de volgende vragen: waar moet het logeren van 

mensen met ZEVMB aan voldoen en is het gewenst om onderscheid naar groepen te 

maken? 

 

We houden eerst het groepsinterview met cliëntvertegenwoordigers en vervolgens met 

zorgaanbieders/zorgkantoren. Op deze wijze kunnen we het perspectief van de 

cliëntvertegenwoordigers inbrengen bij de zorgaanbieders/zorgkantoren, zodat zij kunnen 

aangeven op welke wijze vorm kan worden gegeven aan de wensen vanuit 

cliëntperspectief. De interviews houden we aan de hand van een gespreksleidraad, zodat 

we waarborgen dat alle relevante onderwerpen tijdens de gesprekken aan de orde komen. 

Voorafgaand aan de groepsinterviews sturen we de gespreksleidraad naar de deelnemers 

zodat zij de mogelijkheid hebben zich voor te bereiden.  

Resultaat: toetsing, verdieping en aanscherping van de bevindingen.  

2.5 Kostenuitvraag 

In de digitale uitvraag bij zorgaanbieders stellen we een aantal kwalitatieve vragen over de 

bekostiging, zoals hoe bekostigen ze het logeren voor mensen met ZEVMB, is het rendabel 

en wat nodig is voor passende bekostiging? Om vervolgens inzicht te krijgen in de exacte 

kosten die nu voor logeren worden gemaakt en wat nodig is voor een passende bekostiging 

selecteren we 10-15 zorgaanbieders voor een online-bijeenkomst. Dit aantal is afhankelijk 

van de diversiteit binnen de doelgroep die uit de digitale uitvraag naar voren komt (zodat de 

diversiteit ook wordt vertegenwoordigd door de deelnemende zorgaanbieders). Bij de 

selectie denken we onder andere aan de volgende criteria: grootte van de aanbieder, 

specifieke doelgroep, regionale spreiding, zorg in natura en pgb. Daarnaast is het van 

belang dat hier zorgaanbieders bij zitten die een vergelijking kunnen maken tussen de 

kosten voor het reguliere vg-logeren en ZEVMB-logeren. Door met deze 10-15 zorgaan-

bieders in gesprek te gaan op basis van concrete cijfers, gekoppeld aan de kwalitatieve 

gegevens uit de brede digitale uitvraag, kunnen we tot een onderbouwd en betrouwbaar 

kostenplaatje komen voor het logeren voor mensen met ZEVMB (en hiermee voorkomen 

we dat we heel veel zorgaanbieders via de digitale uitvraag belasten met het aanleveren van 

kostprijsgegevens). 

 

Aan de hand van de documentstudie en digitale uitvraag hebben we een eerste beeld 

gekregen van de mate waarin het huidige logeertarief (niet) voldoet en waar logeren voor 

mensen met ZEVMB aan dient te voldoen. Vervolgens gaan we met 10-15 zorgaanbieders 

dieper in gesprek over de kosten in relatie tot de huidige en toekomstige tarieven. We 

stellen voor om hiervoor een vergelijking te maken met de bestaande tarieven voor vg-
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logeren en VG8, waarbij de zorgaanbieders aangeven op welke onderdelen de kosten voor 

het logeren van mensen met ZEVMB hiervan afwijken. Met deze onderdelen richten we ons 

onder andere op: 

• Personele kosten begeleiders/verzorgenden 

• Personele kosten behandelaars 

• Personele kosten dagbesteding 

• Materiële kosten 

• Gebouw-gebonden kosten 

• Zorg-gebonden kosten 

• Hotelmatige- en voedingskosten 

• Bezettingsgraad/leegstand 

 

Hierbij vragen we de zorgaanbieders om ter voorbereiding op de online-bijeenkomst deze 

onderdelen zo concreet mogelijk te onderbouwen aan de hand van gegevens over 

tijdbesteding, FWG-mix en feitelijke kosten. We vragen hen om deze informatie 

voorafgaand aan de bijeenkomst naar de onderzoekers van bureau HHM te sturen, zodat de 

onderzoekers de bijeenkomst met deze informatie kunnen voorbereiden. Tijdens deze 

bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over deze gegevens, zodat we een nadere 

duiding krijgen bij deze gegevens. We gaan in gesprek over gemiddelden en uitschieters. 

Resultaat: inzicht in kostprijzen voor vg- en ZEVMB-logeren. 

2.6 Uitwerking bekostigingsvorm 

Op basis van de informatie die we met de vorige werkzaamheden hebben verzameld komen 

we met een voorstel voor een manier van bekostigen die passend is voor de ZEVMB-

doelgroep (op basis van de geanalyseerde kosten en randvoorwaarden) en past binnen de 

huidige wet- en regelgeving.  

 

Om te zorgen dat ons voorstel van bekostiging bestaat uit onderbouwde prestatie-

beschrijvingen met een onderbouwde kostprijs die direct bruikbaar zijn voor de Nza maken 

we gebruik van de uitgangspunten die de NZa hanteert bij prestatiebeschrijvingen. Voor 

voorliggend onderzoek zijn met name de volgende drie uitganspunten van belang:  

• Hanteerbaarheid (aantal zorgproducten). Dit interpreteren we als een zo beperkt 

mogelijke omvang waarmee alle behandelingsvormen eenduidig kunnen worden 

verrekend. Dit is afhankelijk van de homogeniteit van de groep mensen met ZEVMB 

die gebruik wil maken van logeren.  

• Herkenbaarheid (medisch). Dit interpreteren we als duidelijk onderscheid tussen 

prestaties voor zowel de professional, de financier als de cliënt. Het is duidelijk welke 

cliëntkenmerken bij welk prestatie hoort. 

• Homogeniteit (kosten). Dit interpreteren we als een kleine bandbreedte in tijd, 

discipline-mix en kosten tussen prestaties zodat een goede balans kan worden 

gevonden tussen kosten en tarief, hetgeen leidt tot een stabiel systeem.  
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Daarnaast houden we ook rekening met de volgende uitgangspunten: volledigheid, 

stabiliteit, administratieve lasten, handhaafbaarheid, transparantie, declaratie, 

cliëntvolgend, doelmatigheid en beheersing.  

 

Dit leidt tot een voorstel voor een tarief voor logeren ZEVMB. Op basis van de kwantitatieve 

gegevens die we met dit onderzoek hebben verzameld maken we vervolgens een landelijke 

doorrekening. Hierbij houden we ook rekening met de mensen met ZEVMB die momenteel 

geen gebruik maken van logeren, maar dat wel zouden willen. Hiermee maken we zichtbaar 

wat de financiële consequenties op macroniveau zijn als al deze mensen gebruik gaan 

maken van logeren. 

Resultaat: een uitgewerkt bekostigingssysteem voor ZEVMB-logeren.  

2.7 Rapportage 

Gedurende dit onderzoek leveren we een tussenrapportage op met de bevindingen van de 

documentstudie en digitale uitvraag die we met de NZa en de klankbordgroep hebben 

besproken. Dit geeft een eerste beeld van de antwoorden op de onderzoeksvragen. 

Aangevuld met de informatie uit de groepsinterviews, de kostenuitvraag en de 

bekostigingsvorm stellen we de concepteindrapportage op met een beschrijving van de 

methodiek, kwalitatieve- en kwantitatieve uitkomsten, conclusies, advies en 

analyse/toelichting op de representativiteit van het onderzoek. De concepteindrapportage 

bespreken we met de NZa en klankbordgroep en bevat: 

• een uitspraak over de omvang van het logeeraanbod dat nodig is en de spreiding 

daarvan over Nederland;  

• een uitspraak over hoeveel cliënten naar verwachting gemiddeld gebruik zullen maken 

van het logeeraanbod (met welke frequentie, structuur);  

• een uitspraak over waarin logeren van ZEVMB-cliënten verschilt van de 

logeerprestaties die we al kennen;  

• welke vorm van bekostiging het meest passend is;  

• een beschrijving van die passende bekostigingsvorm;  

• én een onderbouwde kostprijs. 
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3. Planning  

Tabel 1 geeft een overzicht van de weken waarin de verschillende werkzaamheden 

worden uitgevoerd. 

 

Tabel 1. Planning werkzaamheden 

Stap  Week  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  4/1 11/1 18/1 25/1 1/2 8/2 15/2 22/2 1/3 8/3 15/3 22/3 29/3 

1 Klankbordgroep-

bijeenkomsten 

 
 

    
 

    
 

 

2 Documentenstudie               

3 Digitale vragenlijst 

uitzetten 

      
  

     

4 Groepsinterviews              

5 Kostenuitvraag               

6 Uitwerking 

bekostigingsvorm  

      
  

     

7 (Tussen)rapportage              
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Bijlage 1. Onderzoeksvragen  

In de volgende tabellen hebben we de onderzoeksvragen onderverdeeld naar: 

• Huidige situatie inhoud en aanbod. 

• Toekomstige situatie inhoud en aanbod. 

• Huidige en toekomstige situatie bekostiging. 

Hierbij hebben we ook aangegeven met welke aanpak we de vragen gaan beantwoorden. 

 

Vragen huidige situatie inhoud en aanbod Aanpak  

1. Wat houdt logeren voor ZEVMB-cliënten in? Waarin verschilt logeren 

van ZEVMB-cliënten van logeren van overige vg-cliënten?  

Documentstudie, 

Groepsinterview 

2. Hoeveel en welke zorgaanbieders bieden logeren aan ZEVMB-

cliënten? Welk percentage daarvan sluit aan bij de behoeften en 

wensen van de cliënt en zijn ouders?  

Digitale vragenlijst cliënten en 

zorgaanbieders 

3. In hoeverre sluit het logeeraanbod aan bij de zorg die al wordt 

geleverd?  

Groepsinterview, Digitale 

vragenlijst cliënten en 

zorgaanbieders 

4. Hoe is de landelijke spreiding van het huidige aanbod logeren voor 

ZEVMB?  

Documentstudie, Digitale 

vragenlijst zorgaanbieders 

5. Hoeveel cliënten ZEVMB maken nu gebruik van logeren?  Documentstudie, Digitale 

vragenlijst cliënten en 

zorgaanbieders 

6. Hoeveel cliënten ZEVMB maken geen gebruik van logeren terwijl ze 

dat wel zouden willen?  

Digitale vragenlijst cliënten 

7. Waarom maken deze cliënten geen gebruik van logeren? 

 

Groepsinterview, Digitale 

vragenlijst cliënten 

8. Is de cliëntgroep ZEVMB homogeen wat betreft de vereisten voor 

logeren?  

Groepsinterview, Digitale 

vragenlijst cliënten en 

zorgaanbieders 

9. In hoeverre wordt er bij logeren voor ZEVMB cliënten onderscheid 

gemaakt in leveringsvormen: in een instelling (via zzp), thuis of op een 

andere locatie (via vpt, mpt of pgb)? 

Groepsinterview, Digitale 

vragenlijst cliënten en 

zorgaanbieders 

Tabel 1.1 Onderzoeksvragen en aanpak huidige situatie inhoud en aanbod 

 

Vragen toekomstige situatie inhoud en aanbod Aanpak 

1. Waar moet logeren voor ZEVMB-cliënten aan voldoen, zodat het 

aansluit bij de behoeften van de cliënt en zijn ouders? En hoe verschilt 

dit van logeren vg? Denk aan:  

a. Zorginhoudelijk (omvang en inhoud van de zorg tijdens logeren)  

b. Personele bezetting  

c. Personele expertise  

d. Ureninzet personeel  

e. (Gebouw)voorzieningen, middelen  

f. Bezettingsgraad logeerplekken (en mate van leegstand en/of 

onvoorziene afwezigheid)  

Groepsinterview, Digitale 

vragenlijst cliënten en 

zorgaanbieders 
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Vragen toekomstige situatie inhoud en aanbod Aanpak 

2. Wat is nodig om continuïteit van zorg te waarborgen/bevorderen bij 

het organiseren van voldoende passend logeeraanbod? Denk hierbij 

ook aan verschillende leveringsvormen. 

Digitale vragenlijst cliënten en 

zorgaanbieders 

3. Moet op basis van zorginhoudelijke kenmerken, cliëntkenmerken 

(bijv. leeftijd) en zorgzwaarte onderscheid worden gemaakt in 

subgroepen?  

 

Groepsinterview, Digitale 

uitvraag cliënten en 

zorgaanbieders 

4. Als er voldoende en passend logeeraanbod is voor ZEVMB-cliënten, 

hoe vaak zouden cliënten en ouders daar dan gebruik van maken?  

Digitale vragenlijst cliënten 

5. In hoeverre zouden zorgaanbieders die nu geen logeren bieden voor 

ZEVMB-cliënten, dat wel gaan leveren als er een passend tarief voor 

zou zijn?  

Digitale vragenlijst 

zorgaanbieders 

6. Hoeveel logeerplekken zijn er (landelijk) specifiek voor ZEVMB-

cliënten nodig?  

Resultaat van totale analyse 

7. Hoe moeten die gespreid zijn over het land? Welke mate van 

concentratie is nodig om het rendabel te maken? 

Resultaat van totale analyse 

Tabel 1.2 Onderzoeksvragen en aanpak toekomstige situatie inhoud en aanbod 

 

 Huidige en toekomstige situatie bekostiging  

1. Hoe bekostigen de zorgaanbieders het logeren voor ZEVMB nu?  Digitale vragenlijst 

zorgaanbieders 

2. Is dat rendabel? Zo nee, waarom niet?  Digitale vragenlijst 

zorgaanbieders 

3. Wat is er nodig voor een passende bekostiging? Zoals:  

a. Personeel woonzorg 

b. Sociale lasten 

c. Personeel behandeling 

d. Leidinggevenden 

e. Algemene salarislasten 

f. Overhead 

g. Materieel 

h. Gebouw excl. Kapitaallasten 

i. Zorggebonden 

j. Overig 

k. Hotelmatig- en voedingskosten 

Kostenuitvraag zorgaanbieders 

4. Wat zijn de verschillen met logeren vg als het gaat om bekostiging?  Kostenuitvraag zorgaanbieders 

5. Wat betekent dit voor de kosten per logeerdag ZEVMB?  Kostenuitvraag zorgaanbieders 

6. Wat is de best passende manier van bekostigen van logeren voor 

ZEVMB-cliënten?  

Groepsinterview, 

Kostenuitvraag zorgaanbieders 

7. Welke beschrijving past daar bij?  Groepsinterview 

8. Volstaat één manier van bekostigen van logeren voor de hele 

cliëntgroep ZEVMB?  

Groepsinterview 

Tabel 1.3 Onderzoeksvragen en aanpak huidige en toekomstige situatie bekostiging 


