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VPT - Volledig Pakket Thuis

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) van Woonzorg Flevoland biedt de voordelen van het zelfstandig wonen in 
uw eigen vertrouwde omgeving, in combinate met onderdelen van de complete zorg- en dienstverlening
van onze woonzorgcentra. U ontvangt thuis persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, maaltijden, 
personenalarmering, huishoudelijke ondersteuning en de mogelijkheid tot het deelname aan recreatieve
activiteiten in onze woonzorglocaties.

Wat is het VPT?
Het Volledig Pakket Thuis is zorg volledig op maat, verzorgd vanuit één zorgaanbieder (Woonzorg Flevoland). 
Hierbij wordt uitgegaan van uw behoeften en de mogelijkheden in en van uw omgeving. Onze zorgadviseurs 
stellen met u het aanbod samen, beheren de uren en evalueren met u op vaste momenten de zorg. Waar 
nodig wordt de zorg in goed overleg met uw wijkverpleegkundige aangepast wanneer uw zorgvraag 
verandert.

Voor wie is het VPT?
Heef u een indicatie voor zorg met verblijf (ZZP 4 of hoger) maar blijf u liever thuis wonen, met 24 uur per 
dag zorg in uw nabijheid? Dan is het VPT wellicht iets voor u. Samen met u maken we afspraken over hoe we 
uw pakket samenstellen.

Wet Langdurige zorg
Het VPT valt binnen de Wet Langdurige zorg (Wlz). U betaalt de (lage) eigen bijdrage via het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). Deze eigen bijdrage is afhankelijke van uw inkomen en het vermogen.

Wijkverpleging
Onder wijkverpleging verstaan wij de persoonlijke verzorging en verpleging die u krijgt via onze wijkteams. 
De wijkverpleegkundige in het team is uw eerste aanspreekpunt; zij signaleert, adviseert en coördineert, 
in samenwerking met onze zorgadviseurs, alles rondom uw zorg en ondersteuning. De afspraken die onze 
wijkverpleegkundige met u maakt worden vastgelegd in een Zorgplan.

Uw eigen woning
Woonlasten zoals huur, onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen en abonnementen vallen niet onder 
het VPT. Deze blijft u, net als voorheen, zelf betalen. Heef u specifieke aanpassingen nodig in uw woning? 
Dan kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente.

Wat valt niet onder het VPT?
Huisartsenzorg, geneesmiddelen en tandheelkundige zorg behoren niet tot het VPT. Deze kosten vallen onder 
de zorgverzekering.

Kosten
De kosten voor het VPT worden vrijwel geheel betaald door de Wlz. U betaalt zelf een inkomensafhankelijke 
eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
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Huishoudelijke ondersteuning
Binnen het VPT heeft u recht op huishoudelijke ondersteuning. Onze medewerkers van de Huishoudelijke 
Ondersteuning komen wekelijks bij u langs om de benodigde huishoudelijke taken samen met u uit te voeren. 
Samen met uw huishoudelijk ondersteuner bespreekt u waarbij ondersteuning gewenst is.

Alarmering
Binnen het VPT wordt de zorgalarmering voor u geregeld door Woonzorg Flevoland. Mocht u onverwachts 
hulp nodig hebben kunt u met één druk op de knop een beroep doen op de professionele hulp van een
zorgmedewerker van Woonzorg Flevoland. Zeven dagen per week, 24 uur per dag.

Maaltijden
Maaltijden vallen binnen het VPT. Iedere dag bereiden onze koks een verse warme maaltijd en bezorgen 
deze bij u thuis. De maaltijd kan ’s middags of ’s avonds worden bezorgd, de keuze is aan u. De warme 
maaltijd kunt u uiteraard ook nuttigen in één van onze woonzorglocaties. Voor de broodmaaltijd krijgt u een 
maandelijkse vergoeding.

Activiteiten
Binnen het VPT heef u de mogelijkheid de uren zo in te delen dat u ruimte creëert om activiteiten te 
ondernemen, zowel individueel als in groepsverband. Bij individuele activiteiten kunt u denken aan een
bezoek aan de markt, een middag winkelen, bioscoopbezoek of bijvoorbeeld een uurtje puzzelen. In overleg 
met onze zorgadviseurs kunt u zelf aan deze extra tijd invulling geven. Bij activiteiten in groepsverband maakt 
u gebruik van onze dagbesteding in één van de woonzorglocaties.

Uw eigen woning
Woonlasten zoals huur, onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen en abonnementen vallen niet onder 
het VPT. Deze blijf u, net als voorheen, zelf betalen. Heef u specifieke aanpassingen nodig in uw woning? Dan 
kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente.
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Voorbeeld verdeling Volledig Pakket Thuis. Volledig op 
maat, naar uw wensen en behoeften. Het Volledig Pakket 
Thuis bestaat uit: Wijkverpleging (verpleging en verzorging), 
Huishoudelijke Ondersteuning, alarmering, maaltijden en 
activiteiten (individueel en/of in groepsverband).

www.woonzorgflevoland.nl/thuiszorg

Woonzorg Flevoland, 
samen zorgen voor de mensen, 
altijd voor de mensen.Zorgadvies Woonzorg Flevoland 

0320-229 173
zorgadvies@woonzorgflevoland.nl

Meer informatie?


