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Wat is het Volledig Pakket Thuis?
Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een 
arrangement van zorg en diensten dat 
ViVa! Zorggroep in de buurt van een  
aantal woonzorgcentra levert. U ontvangt 
alle zorg en diensten in uw eigen huis. 
Deze kunnen bestaan uit hulp bij het  
huis houden, persoonlijke verzorging of 
verpleging, behandeling of het ontvangen 
van de maaltijd aan huis. Hoe het arrange-
ment er uitziet is afhankelijk van de 
wensen, behoeften en de indicatie van  
u en/of uw partner. 
Via een in uw huis aangebracht alar me-
ringssysteem kunt u 24 uur per dag onze 
spoedzorg inroepen van de verzorgenden  
en verpleegkundigen in het woon zorg-
centrum. Ook kunt u gebruik maken van 
het recreatieve aanbod in het nabij-
gelegen woonzorgcentrum. Het aanbod 
varieert van aandacht en zorg tot het 
bieden van diensten en services.
Alle afspraken die met u over het VPT 
worden gemaakt, worden vastgelegd  
in uw zorgplan. 

Voor wie is het Volledig Pakket Thuis?
•		Als	u	een	indicatie	van	het	CIZ	(Zorg	

Zwaarte Pakket = ZZP) heeft om te 
verblijven in een woonzorgcentrum, maar 

liever niet wilt verhuizen naar een zorg-
appartement in het woonzorg centrum. 

•		U	woont	zelfstandig	in	een	service
appartement of aanleunwoning in de 
nabijheid van het woonzorgcentrum.

•		U	kunt	in	een	bepaalde	mate	de	regie	
voeren over uw dagelijks leven.

Ook als u een partner heeft en graag 
samen wilt blijven wonen in uw eigen 
huis, kan het VPT uitkomst bieden. 

Wat is de inhoud van het Volledig 
Pakket Thuis?
•		Hulp	bij	het	huishouden
•		Persoonlijke	verzorging,	verpleging	 

en/of begeleiding
•	Toezicht	en	bescherming
•	Maaltijdvoorziening
•		Mogelijkheid	tot	deelname	aan	een	

recreatief programma 

Wat zijn de voordelen van het Volledig 
Pakket Thuis?
•		U	kunt	in	uw	eigen	vertrouwde	

omgeving blijven wonen.
•		U	behoudt	de	leiding	over	uw	eigen	

leven, terwijl de verzorgenden en 
verpleegkundigen op afstand een  
oogje in het zeil houden.
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•		U	heeft	een	contactpersoon	voor	alle	
zorg en diensten waar u gebruik van 
maakt. Deze contactpersoon verzorgt 
alle hulpvragen op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg.

•		De	zorg	en	diensten	zijn	afgestemd	 
op uw wensen.

•		U	kunt	gebruik	maken	van	de	diensten	
die ViVa! Zorggroep ook levert in de 
woonzorgcentra, zoals bijvoorbeeld  
de verzorging van uw was.

•		U	behoudt	uw	plaats	op	de	wachtlijst	
van het moment dat de zorg start  
(als u op de wachtlijst staat) voor het 
woonzorgcentrum.  

•		Met	een	aanvullend	abonnement	van	
SenZ, de ledenorganisatie van ViVa! 
Zorggroep kunt u gebruik maken van 
diensten en cursussen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn.

Wat valt buiten het Volledig Pakket 
Thuis?
Medicijnen,	huisartsenzorg	en	tandheel
kundige zorg vallen niet onder het VPT 
en komen ten laste van de Zorgverzeke-
rings wet.
De inrichting van de woning en de 
woonlasten betaalt u zelf, net zoals u 
gewend was. Voor woningaanpassingen 

en hulpmiddelen kan een beroep worden 
gedaan	op	de	Wet	Maatschappelijke	
Ondersteuning	(WMO)	die	uitgevoerd	
wordt door de gemeente. 

Wat zijn de kosten?
Voor het VPT betaalt u de lage eigen 
bijdrage in plaats van de hoge eigen 
bijdrage die geldt bij een verblijf in een 
woonzorgcentrum. Het VPT wordt 
(gedeeltelijk) betaald vanuit de AWBZ. 
Het	CAK	berekent	de	hoogte	van	de	
eigen bijdrage en stuurt u de rekening. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar 
www.hetcak.nl of telefoon 0800 19 25. 

Waar kunt u ons bereiken?
Voor meer informatie kunt u terecht  
bij de cliëntconsulent in de wijk of bij  
Zorg bemiddeling ViVa! Zorggroep,  
telefoon 088 995 86 40.

Alle gemakken van het woonzorgcentrum bij de hand met het plezier  
van zelfstandig wonen. 


