Volledig Pakket Thuis
in aanleunwoningen van
Seniorenpartner De Wijngaerd
in onze aanleunwoningen van
Seniorenpartner De Wijngaerd

Wanneer komt u voor het VPT in aanmerking?
Als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf maar nog niet
binnen onze instelling wil wonen, kunt u ervoor kiezen de
indicatie in te zetten in onze aanleunwoning.
Dit kan onder andere door middel van een ‘volledig pakket
thuis’ (VPT). Bij een volledig pakket thuis blijft u in uw eigen
aanleunwoning van de Wijngaerd, maar ontvangt u de zorg
van De Wijngaerd.
U blijft zolang mogelijk zelfstandig wonen in uw eigen
aanleunwoning van de Wijngaerd met zorg speciaal op u
afgestemd.
Het VPT kan alleen in zijn geheel bij De Wijngaerd ingezet
worden, het VPT kan niet gesplitst worden over meerdere
zorgaanbieders.
Heeft u nog geen indicatie? Onze Regieverpleegkundige kan
deze samen met u aanvragen bij het CIZ. U overlegt met de
Regieverpleegkundige over welke vorm van zorg het beste
bij u aansluit.

De Regieverpleegkundige als vast aanspreekpunt
De Regieverpleegkundige blijft uw vaste aanspreekpunt.
Omdat de zorgbehoeften en wensen tussentijds kunnen wijzigen,
bepaalt u samen van begin tot eind hoe uw VPT er uit ziet.

Wat hoort er allemaal in ons Volledig Pakket Thuis?
• verzorging en verpleging, ook bij alarmering
• huishoudelijke hulp

• deelname dagbesteding en vervoer naar onze dagbesteding
• maaltijden

Wat hoort er niet in ons Volledig Pakket Thuis?
• huisarts

• medicijnen

• hulpmiddelen
• waskosten

• fysiotherapie
• ergotherapie
• logopedie

Ook uw woonlasten (huur, belastingen, verzekeringen etc.) horen
niet in ons Volledig Pakket Thuis.

Wat kost een Volledig Pakket Thuis?
U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK, deze is
inkomensafhankelijk.
U kunt dit zelf berekenen via de rekenhulp op de site van het
CAK (www.hetcak.nl)

Meer informatie?
Voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van een
zorgindicatie kunt u contact opnemen met ons
Cliëntservicebureau.
T 0162-241338 / 06-23417112
E CSB@dewijngaerd.nl

www.dewijngaerd.nl

