Wij zorgen ervoor als geen ander!

Volledig Pakket Thuis (VPT)
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Volledig Pakket Thuis
1. Het Volledig Pakket Thuis; misschien
iets voor u?
Indien u een zorgvrager bent met een
indicatie voor verblijf in een Wlz-instelling
(Wet langdurige zorg-instelling) kunt u er
voor kiezen om dit verblijf niet in een Wlzinstelling te ontvangen, maar in uw eigen
huis of een woning in een woonzorgcomplex.

2. Wat houdt een “Volledig Pakket Thuis” in?
Het volledig pakket thuis (VPT) betekent dat de verblijfszorg zoals die is
geïndiceerd in een extramurale setting geleverd wordt (zelfstandig wonen),
maar wordt georganiseerd op een manier die lijkt op verblijfszorg in een
Wlz-instelling. Er wordt dan een totaalpakket aan zorg- en dienstverlening
geleverd.
Is dit dan hetzelfde als Thuiszorg? Nee, het verschil met de thuiszorg is dat de
zorgaanbieder en zorgvrager binnen het beschikbare totaalbudget de ruimte
hebben om individuele afspraken te maken over de invulling van de zorg. In
de thuiszorg staan de geïndiceerde uren en de te leveren zorg vast en daarin
kan niet gewisseld worden.
Bij een Volledig Pakket Thuis kan u als zorgvrager ook een beroep doen op
Alerimus voor het verlenen van huishoudelijke hulp, welzijnsactiviteiten en
voeding. Het beroep op de WMO voor huishoudelijke hulp vervalt daarbij.
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3. Is een Volledig Pakket Thuis hetzelfde als
overbruggingszorg?
Nee, dat is niet hetzelfde als overbruggingszorg.
Van overbruggingszorg is sprake als een zorgvrager
een indicatie voor verblijf heeft en hier ook
gebruik van wilt maken, maar dat die zorg op dat
moment nog niet beschikbaar is (bijv. door geen
plaats in de Wlz-instelling waar uw voorkeur naar
uitgaat).
Overbruggingszorg kan minder, meer of anders zijn dan de geïndiceerde zorg.
Bij het VPT is het budgetplafond echter vastgesteld per zorgzwaarte.

4. Rechten en plichten
Formeel gaat het bij een VPT om levering van de functie verblijf en dat
betekent dat de zorgaanbieder toegelaten moet zijn voor de levering
van verblijf (Wet Toelating Zorginstellingen). Alerimus is een ‘toegelaten’
zorgaanbieder.
Alerimus is niet verplicht om het Volledig Pakket Thuis te leveren. Er kunnen
zorginhoudelijke of financiële redenen zijn om geen Volledig Pakket Thuis aan
te bieden.
De zorgvrager is echter ook niet verplicht de indicatie in de vorm van een VPT
af te nemen, het is een keuzemogelijkheid.

5. Aanspraak maken
De zorg bestaat uit een geïndiceerd Zorgzwaartepakket (ZZP) met de
bijbehorende leveringsvoorwaarden. Alerimus hanteert de Algemene
Voorwaarden voor zorg met Verblijf van Actiz en BTN.
De zorgvrager heeft geen aanspraak op de basis medische zorg,
geneesmiddelen en hulpmiddelen, als bedoeld in artikel 15 BZa, ten laste
van de Wet langdurige zorg (Wlz) omdat er geen sprake is van verblijf en
behandeling in de zorginstelling.
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Behandeling, als bedoeld in artikel 8 van het BZa, behoort, wanneer
geïndiceerd (VPT 4 tot en met 10), tot de aanspraak, mits de zorgaanbieder
is toegelaten voor deze functie en is dan onderdeel van het Volledig Pakket
Thuis.

6. Inhoud Volledig Pakket Thuis
Verstrekkingen die onder het VPT vallen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

begeleiding
persoonlijke verzorging
verpleging
behandeling artikel 8; indien zorgaanbieder is
toegelaten voor deze functie en het zorgkantoor
deze zorg wil inkopen
toezicht en bescherming
maaltijdvoorziening
huishoudelijke verzorging
recreatieve activiteiten
wassen van bedlinnen, handdoeken en dergelijke
indien de zorginstelling deze verstrekt
extra waskosten van kleding i.v.m. aandoening
of ziekte
voorzieningen die voor meer mensen te gebruiken
zijn, bijvoorbeeld een draaischijf, bloeddrukmeter,
po-stoel e.d.
Verstrekkingen die niet onder het VPT vallen
zijn:
• woonlasten, energie, onderhoudskosten,
telefoonabonnement
• waskosten voor kleding, bedlinnen e.d.
indien deze eigendom van de zorgvrager
zijn
• laatste zorg na overlijden
• hulpmiddelen
• woningaanpassingen
• huisartsenzorg
• medicijnen en geneesmiddelen
• tandheelkundige zorg
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7. Wetenswaardigheden
• Voor aanpassingen in uw woning moet u een
beroep doen op de WMO van uw gemeente.
Voor aangepaste hulpmiddelen, bijvoorbeel
een rolstoel en tandheelkundige zorg komen
de onkosten voor rekening van uw
zorgverzekering.
• Alarmopvolging en nachttoezicht behoren tot het Volledig Pakket Thuis. U
bent wel zelf verantwoordelijk voor de apparatuur van het alarm.
• U kunt uw eigen huisarts behouden. Medicijnen worden door de apotheek
of indien nodig, door de verzorgende bezorgd.
• Omdat u met een Volledig Pakket Thuis zelfstandig woont betaalt u zelf de
woonlasten (huur / energie / belastingen). Afhankelijk van de hoogte van
uw inkomen behoudt u wel het recht op huurtoeslag, Deze kunt u
berekenen met behulp van de website van de belastingdienst
www.toeslagen.nl

• De kosten van de verzorging worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg
(Wlz). U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd. De bijdrage wordt
vastgesteld en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Zorgvragers met een indicatie VPT betalen de lage intramurale bijdrage.

8. Uw welzijn
Het organiseren van ontspanningsactiviteiten is een belangrijk onderdeel
van onze service. In onze locaties kunt u gebruik maken van internet, de
kapper en pedicure. Naast de wekelijkse activiteiten worden er regelmatig
evenementen georganiseerd door de activiteiten-begeleiding. Ook kunt
u gebruik maken van de dagopvang die zorgen voor begeleiding en
ondersteuning bij activiteiten.
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9. Meer weten?
Heeft u belangstelling voor het Volledig Pakket Thuis, schroom dan niet om
onze senior zorgcoördinator te benaderen. Zij kan met u, uw wensen en de
mogelijkheden doospreken om voor u tot een ‘op maat gesneden’ zorgpakket binnen de geïndiceerde ZZP te komen.
10. Hoe zijn wij te bereiken?
Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via onze receptie.
Telefoonnummer: 0186 659 659
Of rechtstreeks 24 uur per dag1 7 dagen per week via het thuiszorgteam:

06 51 87 07 10

Zie tevens onze website:
http://www.alerimus.nl/zorgverlening/overige-zorgverlening/
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Woon-, zorg- en dienstencentrum bestaande uit locatie de Buitensluis in Numansdorp
en locatie de Open Waard in Oud-Beijerland
Postbus 7332
3200 AC Numansdorp
tel. 0186 659 659
fax. 0186 654 940
info@alerimus.nl
www.alerimus.nl

Deze folder is tot stand gekomen in mei 2016. Er kunnen veranderingen zijn geweest op
het moment dat u deze folder ontvangt. Aan tekst in deze folder kunnen geen rechten
worden ontleend.

De Buitensluis

Het Buiten van
Open Waard

Zoomwijck Thuis
Praathuis en Dagwaard

Bernhardstraat 25
3281 BC
Numansdorp

Polderlaan 5
3261 ZA
Oud-Beijerland

Molenaar 17-22-24
3262 DE
Oud-Beijerland

8

