Volledig Pakket Thuis
Wat is dat?
De regering stimuleert het scheiden van wonen
en zorg, zodat mensen langer thuis kunnen
blijven wonen en daar dezelfde zorg kunnen
krijgen als wanneer zij in een zorginstelling
hadden gewoond. U huurt zelfstandig een
woning en ontvangt zorg, wat de voordelen van
het wonen in een eigen appartement
combineert met de complete 24-uurs zorg van
Zorgwaard.
Dit noemen we Volledig Pakket Thuis. (VPT).

U huurt zelfstandig een appartement en betaalt
dus zelf de kosten voor gas, water, licht,
telefoon, internet en huur van uw appartement.
Afhankelijk van uw inkomen heeft u recht op
huurtoeslag.
U betaalt zelf de waskosten, indien het
linnengoed door Zorgwaard wordt geleverd dan
komen de kosten voor het wassen van het
linnengoed te vervallen.

Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u
een indicatie nodig voor zorg met verblijf (ZZP)
U ontvangt dezelfde zorg als wanneer u
opgenomen zou worden.

Tenslotte: Uw eigen huisarts blijft
eindverantwoordelijk voor medische zorg, ook
geeft VPT geen recht op tandheelkundige zorg
en geneesmiddelen.

Wat krijgt u?
Het VPT omvat persoonlijke verzorging en
verpleging zoals hulp bij wassen en aankleden,
aantrekken van kousen, douchen,
wondverzorging, hulp bij medicatie etc.
Daarnaast heeft u elke week recht op 3 kwartier
huishouden voor uw woning en kunt u gebruik
van de maaltijden. Daarnaast is er altijd een
verzorgende in het gebouw aanwezig of
oproepbaar om hulp te bieden indien nodig.
Ook kunt u deelnemen aan de activiteiten die in
het zorggebouw georganiseerd worden.
Er is een vaste verzorgende die met u een
zorgplan/arrangement samenstelt en eventueel
bijstelt.

Meer informatie?
Belt of mailt u ons gerust.
Tel:
078-6769225
Email: zorgbemiddeling@zorg-waard.nl

Op de achterzijde van deze flyer vindt u alles
waar u recht op heeft in één overzicht.
Wat betaalt u?
Als u gebruikt maakt van een VPT dan wordt dit
betaald uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
U betaalt altijd de lage inkomensafhankelijke
bijdrage voor zorg met verblijf. Deze wordt
vastgesteld door het CAK (www.hetcak.nl).
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Volledig Pakket Thuis (VPT)
WLZ Thuis )

24-uurs zorg in nabijheid
Er is altijd een verzorgende in het gebouw aanwezig of oproepbaar om hulp te
bieden indien nodig.
Persoonlijke verzorging en verpleging
Zoals hulp bij het wassen en aankleden, wondverzorging, hulp bij medicatie etc.




Personenalarmering
Met de alarmering van Zorgwaard of van SPHW kunt u dag en nacht contact leggen met onze
alarmcentrale.



Broodmaaltijd
Het verse brood krijgt u 3x per week thuisbezorgd.



Warme maaltijd
U krijgt per dag een warme maaltijd. U kunt deze in het restaurant op de locatie of in uw eigen
appartement eten.



Vleeswaren, broodbeleg, zuivel en fruit
Wekelijks worden de boodschappen die u heeft besteld bij u thuis bezorgd.



Koffie, thee en vruchtensappen
Via uw boodschappenpakket kunt u dranken bestellen.



Huurlinnen pakket
Dit pakket houdt o.a. in beddengoed, handdoeken, vaatdoekjes.



Huishoudelijke hulp
U heeft recht op 45 minuten per week huishoudelijke hulp.



Activiteiten
U kunt gebruik maken van alle activiteiten die op de locatie worden aangeboden.



Servicekaart
Met deze kaart krijgt u allerlei kortingen en kunt u middels automatische incasso
betalen.



Zorgwaardigheden
Dit magazine verschijnt 6x per jaar en wordt bij u thuis bezorgd.



