
Bijlage 3 - Gebruikelijke hulp in de persoonlijke levenssfeer  

(begeleiding en verzorging) 

 

Persoonlijke verzorging volwassenen onderling  

 

Van belang is onderscheid te maken tussen:  

• gebruikelijke persoonlijke verzorging van partners voor elkaar;  

•  gebruikelijke persoonlijke verzorging van volwassen huisgenoten voor elkaar, waaronder 

inwonende volwassen kinderen (> 18 jaar) voor hun ouders.  

 

Kortdurende zorg 

Van partners wordt verwacht dat zij naar vermogen elkaar persoonlijke verzorging kunnen bieden in 

kortdurende zorgsituaties (tot drie maanden) met uitzicht op herstel. In dit geval kan geen 

huishoudelijke hulp worden toegekend ter ontlasting van de partner die de zorg verleent. Als een 

partner langer dan drie maanden zorg zal gaan verlenen, is  

persoonlijke verzorging – indien voorzienbaar vanaf het begin - ook tussen partners geen 

gebruikelijke zorg.  

 

Persoonlijke verzorging van huisgenoten, anders dan partners, onderling is geen gebruikelijke zorg. 

De zorgplicht van partners onderling betreft persoonlijke, lichamelijke zorg, inclusief assistentie bij de 

algemeen dagelijkse levensverrichtingen, aandacht en begeleiding bij ziekte en psychosociale 

problemen. Dit betreft in ieder geval kortdurende zorgsituaties (tot drie maanden) met uitzicht op 

herstel. Voorbeeld: de zorg voor een huisgenoot tijdens een kortdurend gezondheidsprobleem als 

herstel na een operatie, griep, gekneusde ledematen e.d. Deze vorm van zorg is in principe 

(afhankelijk van de aard, omvang en duur) gebruikelijk.  

 

Gebruikelijke zorg voor kinderen per levensfase 

Ouders hebben een zorgplicht voor hun kinderen. Dit houdt in: het zorgen voor hun geestelijk en 

lichamelijk welzijn en het bevorderen van de ontwikkeling van hun persoonlijkheid (en naar 

draagkracht voorzien in de kosten van dit alles). Deze zorgplicht strekt zich uit over opvang, 

verzorging, begeleiding en opvoeding die een ouder (of verzorger) normaal gesproken geeft aan een 

kind, onder meer afhankelijk van de leeftijd en verstandelijke ontwikkeling van het kind. Dit is 

inclusief de zorg bij kortdurende ziekte. Bij uitval van één van de ouders neemt de andere ouder de 

gebruikelijke zorg voor de kinderen over. 

 

Gebruikelijke zorg voor kinderen omvat in ieder geval de aanwezigheid van een verantwoordelijke 

ouder of derde persoon waarbij rekening moet worden gehouden met de leeftijd en ontwikkeling 

van het kind. Eigen oplossingen gaan voor. Indien nodig dient de ouder gebruik te maken van de voor 

hem of haar geldende regeling voor zorgverlof. Het College onderzoekt, in geval er mantelzorg 

aanwezig is, wat in redelijkheid met mantelzorg kan worden opgevangen. Is dit niet mogelijk? Dan 

dient de ouder gebruik te maken van (een combinatie van) crèche, opvang op school, buitenschoolse 

opvang, gastouder et cetera, dus de zogenaamde algemeen gebruikelijke voorliggende 

voorzieningen. Het verplichte gebruik van alternatieve opvangmogelijkheden voor kinderen is 



redelijk, onafhankelijk van de financiële omstandigheden. Opvang is niet structureel een Wmo-zorg; 

daarvoor zijn andere, algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen voorhanden. Wel is er 

een indicatie mogelijk voor de verzorging van de kinderen conform hun leeftijd. Gebruik van 

kinderopvang/crèche als voorliggende voorziening voor oppas en opvang van gezonde kinderen tot 

vijf dagen per week is redelijk. Ook als er sprake is van uitval van de ouder in een éénoudergezin, of 

beide ouders ondervinden beperkingen in de opvang en verzorging van de kinderen, dan wordt eerst 

nagegaan wat de mantelzorgers opvangen en wat vrijwilligers als vervangende mantelzorg, 

voorliggende voorzieningen en algemeen gebruikelijke voorzieningen kunnen opvangen. 

 

Indien het College zich ervan heeft vergewist dat de voorliggende algemeen gebruikelijke 

voorzieningen niet aanwezig of niet toepasbaar zijn of zijn uitgeput, dan is bij uitval van de ouder in 

een éénoudergezin afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van het kind een indicatie voor 

huishoudelijke hulp mogelijk tot 40 uur per week voor oppas en opvang van gezonde kinderen. Een 

dergelijke indicatie is in principe van korte duur (maximaal drie maanden), de periode waarin een 

eigen oplossing moet worden gevonden.  

 

Voorkomen van crisis en ontwrichting 

Zijn deze mogelijkheden reeds maximaal gebruikt of afwezig, of is er slechts kortdurend overbrugging 

nodig in noodgevallen? Dan kan huishoudelijke hulp worden ingezet. Structurele opvang van 

kinderen is geen Wmo voorziening. Niet-structurele opvang van kinderen kan alleen tijdelijk (bij 

ontwrichting of calamiteiten) tot een Wmo aanspraak leiden. Verzorging van de kinderen kan zo 

nodig wel een Wmo voorziening zijn. 

 

Kinderen van 0 tot 3 jaar 

* hebben bij alle activiteiten zorg van een ouder nodig; 

* ouderlijk toezicht is zeer nabij nodig; 

* zijn in toenemende mate zelfstandig in bewegen en verplaatsen. 

* hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 

* hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is 

gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 

 

Kinderen van 3 tot 5 jaar 

* kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan binnenshuis korte tijd op 

gehoorafstand (bijv. ouder kan was ophangen in andere kamer); 

* hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 

* kunnen zelf zitten, en op gelijkvloerse plaatsen zelf staan en lopen; 

* ontvangen zindelijkheidstraining van ouders/verzorgers; 

* hebben gedeeltelijk hulp en volledig stimulans en toezicht nodig bij aan- en uitkleden, eten 

en wassen, in- en uit bed komen, dag- en nachtritme en dagindeling bepalen; 

* hebben begeleiding nodig bij hun spel en vrijetijdsbesteding; 

* zijn niet in staat zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven. 

* hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is 

gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 

 

 



 

 

Kinderen van 5 tot 12 jaar 

* kinderen vanaf 5 jaar hebben een reguliere dagbesteding op school, oplopend van 22 tot 25 

uur/week; 

* kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan op enige afstand (bijv. kind 

kan buitenspelen in directe omgeving van de woning als ouder thuis is); 

* hebben toezicht nodig en nog maar weinig hulp bij hun persoonlijke verzorging; 

* hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 

* zijn overdag zindelijk, en 's nachts merendeels ook; ontvangen zo nodig zindelijkheidstraining 

van de ouders/verzorgers; 

* hebben begeleiding van een volwassene nodig in het verkeer wanneer zij van en naar school, 

activiteiten ter vervanging van school of vrije tijdsbesteding gaan. 

* hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is 

gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 

 

Kinderen van 12 tot 18 jaar 

* hebben geen voortdurend toezicht nodig van volwassenen; 

* kunnen vanaf 12 jaar enkele uren alleen gelaten worden; 

* kunnen vanaf 16 jaar voor een beperkte periode dag en nacht alleen gelaten worden; 

* kunnen vanaf 18 jaar zelfstandig wonen; 

* hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig; 

* hebben tot 18 jaar een reguliere dagbesteding op school/opleiding; 

* hebben begeleiding en stimulans nodig bij ontplooiing en ontwikkeling (bv. huiswerk of het 

zelfstandig gaan wonen). 

* hebben tot 17 jaar een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale 

veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 

 

Voor de activiteiten die een kind zonder beperkingen niet zelfstandig uitvoert, geldt een zorgplicht 

van ouders. Het betreft hier dus gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen.  

 

Verpleging is geen gebruikelijke zorg  

Kortdurende zorg en verpleging van zieke kinderen thuis behoort ook tot de gebruikelijke zorg van 

ouders voor hun kinderen. Verpleging van een (chronisch) ziek kind is geen gebruikelijke zorg. Indien 

het kind is aangewezen op voortdurend nabij toezicht is dat  

(conform de leeftijd) wel gebruikelijke zorg.  

 

 

 

 

 

 


