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Heeft u een langdurige zorgvraag en wilt u zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen? Dat kan met behulp van een Volledig 
Pakket Thuis (VPT). 

ZorgSaam zorgt er samen met u en uw mantelzorgers voor 
dat u in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen 
en zorg op maat ontvangt. 

Het Volledig Pakket Thuis

Zo lang 
mogelijk 

thuis



Volledig Pakket Thuis (VPT)

Een Volledig Pakket Thuis 
Dit is een pakket zorg, welzijn en 
servicediensten op maat dat u thuis 
ontvangt. Het grootste voordeel is dat u, 
met ondersteuning van uw mantelzorgers 
en ondersteuning van ZorgSaam, in een 
woonomgeving naar wens kunt blijven 
wonen en daar passende zorg ontvangt. 
Daarnaast kan bij een langdurige 
zorgvraag met een Volledig Pakket Thuis 
de zorg flexibel worden georganiseerd.

Zorg op maat 
De zorg wordt op maat samengesteld. 
Het pakket kan bestaan uit welzijn, 
verzorging, verpleging, casemanagement, 
huishoudelijke zorg, hulp bij onverwachte 
en acute zorgvraag (bijvoorbeeld bij een 
calamiteit in de nacht), ondersteuning 
van de mantelzorger en deelname aan 
dagbesteding. Daarnaast ontvangt u de 
volgende verstrekking en vergoedingen*: 

Maaltijden 
•	 Voor de broodmaaltijd krijgt u per  
 dag een vergoeding. Op  
 een aantal locaties kunt u ook   
 kiezen voor een broodmaaltijd in  
 natura. Een aantal dagen per week  
 kunt u deze maaltijd zelf ophalen in  
  een winkeltje / broodkraam. Bent u  
 niet mobiel? Dan wordt de  
 broodmaaltijd naar uw appartement  
 gebracht.
•	 Voor de warme maaltijd kunt u een  
 keuze maken uit de volgende opties: 
 
1. Op een aantal ouderenzorglocaties 
kunt u dagelijks een warme maaltijd 
nuttigen inclusief koffie of thee;

 
2. Koelversmaaltijden van De Zeeuwse 
Keuken;
3. Een vergoeding voor de warme maaltijd 
per dag, zodat u zelf uw maaltijd kunt 
organiseren of bestellen. 
 
Wassen
•	 Een vergoeding voor het wassen van  
 bedlinnen en handdoeken. 

Personenalarmering met zorgopvolging
•	 Voor de personenalarmering  
 (techniek) krijgt u van ZorgSaam een  
 vergoeding. 

Huishoudelijke zorg
U kunt zelf kiezen of u de huishoudelijke 
zorg in natura wilt ontvangen of dat u  
een vergoeding ontvangt en de 
huishoudelijke hulp zelf regelt. Wanneer 
u kiest voor huishoudelijke zorg in  
natura, bepaalt de wijkverpleegkundige 
samen met u het aantal uren wat 
noodzakelijk is. 

Zorg- en welzijnsarrangement 
Samen met de wijkverpleegkundige 
en uw mantelzorgers wordt er een 
zorg- en welzijnsarrangement op maat 
opgesteld. Hierin staat beschreven welke 
ondersteuning u ontvangt en welke  
voorliggende voorzieningen er mogelijk 
zijn. Daarnaast  staat er beschreven 
wat u zelf nog kan (eventueel met 
behulp van hulpmiddelen), de inzet van 
mantelzorgers en hoe de ondersteuning 
verdeeld wordt over de week.

* De bedragen vindt u terug op onze 
website: www.zorgsaam.org/vpt 
 



 
Waar kunt u gebruik maken van 
een VPT?
U kunt bij ZorgSaam zorg ontvangen 
via een Volledig Pakket Thuis als u een 
Wlz-indicatie heeft en ervoor kiest om 
zelfstandig te blijven wonen. ZorgSaam 
levert deze zorg op een aantal locaties 
waaronder de centra voor wonen met 
zorg. Het overzicht van de locaties vindt 
u op onze website www.zorgsaam.org.  
Voor meer informatie waar u 
zorg op basis van een VPT kunt 
ontvangen kunt u terecht bij uw wijk- 
verpleegkundige of het zorgadviespunt.

Wat verandert er als u kiest voor 
een VPT
U ontvangt nu zorg op basis van een 
Zvw-indicatie
Met een VPT verandert uw indicatie 
en de financieringsvorm van een Zvw-
indicatie die door de Zorgverzekeraar 
vergoed wordt, naar een Wlz-indicatie 
U gaat dan een eigen bijdrage betalen.  

Er worden diensten vergoed, zoals 
maaltijden en wasdiensten. 

De meeste zaken blijven echter hetzelfde:
•	 Zorgverleners: u ontvangt de  
 verzorging en verpleging van het  
 reguliere zorgteam;
•	 Huisvestingskosten: u blijft zelf  
 verantwoordelijk voor de huur of  
 eigendom van uw woonvorm;
•	 De basis medische zorg, zoals huisarts,  
 medicijnen, tandarts en hulpmiddelen,  
 blijft onder de Zorgverzekeringswet  
 (Zvw) vallen.                
 

 
 Uw huisarts blijft eind-
 verantwoordelijke voor de algemene 
 behandeling;
•	 Voor eventuele woningaanpassingen  
 kunt u bij de gemeente een beroep  
 doen op de Wet Maatschappelijke  
 Ondersteuning (Wmo);
•	 Voetverzorging en pedicure: 
 Alle noodzakelijke voetverzorging,  
 met uitzondering van geneeskundige  
 voetzorg, wordt gezien  
 als persoonlijke verzorging. Als  
 geneeskundige zorg nodig is (zoals    
 diabetesvoeten), dan is  dit zorg vanuit   
 de Zorgverzekeringswet.

U ontvangt nu zorg op basis van een 
Wlz-indicatie (modulair pakket thuis)
Met een VPT verandert uw indicatie en de 
financieringsvorm niet. De leveringsvorm 
wordt omgezet van een modulair pakket 
thuis naar een volledig pakket thuis. 

In een VPT worden diensten vergoed, 
zoals maaltijden en wasdiensten. 

De meeste zaken blijven echter zoals u 
gewend bent: 
•	 Zorgverleners: u ontvangt de  
 verzorging en verpleging van het 
 reguliere zorgteam;
•	 Huisvestingskosten: u blijft zelf  
 verantwoordelijk voor de huur of  
 eigendom van uw woonvorm;
•	 De basis medische zorg, zoals huisarts,  
 medicijnen, tandarts en hulpmiddelen,  
 blijft onder de Zorgverzekeringswet  
 (Zvw) vallen. Uw huisarts blijft  
 eindverantwoordelijke voor de  
 algemene behandeling;



•	 Voor eventuele woningaanpassingen  
 kunt u bij de gemeente een beroep  
 doen op de Wet Maatschappelijke  
 Ondersteuning (Wmo).

Uw eigen bijdrage gaat omhoog. Doordat 
het VPT meer diensten omvat die u of in 
natura of financieel vergoed krijgt, zult 
u in de meeste situaties geen financieel 
nadeel ondervinden en kan een VPT zelfs 
financieel aantrekkelijker zijn. 

Samen met u en de mantelzorgers 
De betrokkenheid van mantelzorg is bij 
een VPT-situatie belangrijker dan wanneer 
u in een verpleeginstelling woont.
 
We vinden de samenwerking met de 
mantelzorgers erg belangrijk voor een 
optimale zorg aan cliënten. We bekijken 
gezamenlijk wat de mantelzorger kan 
doen en passen onze zorg hierop aan. We 
maken afspraken die passen bij de cliënt 
en de mantelzorger en leggen die vast in 
uw zorgdossier.

Veilig en verantwoord
Het is belangrijk dat uw gezondheid het 
toelaat om thuis te blijven wonen. Er moet 
geen risico zijn op onveiligheid voor u of voor 
anderen. De wijkverpleegkundige beoordeelt 
dit samen met u en/of uw mantelzorgers. 

Volledig Pakket Thuis aanvragen
Om in aanmerking te komen voor 
een VPT heeft u een Wlz-indicatie 
nodig. Ons Zorgadviespunt of uw 
wijkverpleegkundige kan u helpen bij 
de aanvraag. Als u al een Wlz-indicatie 
heeft, dient de leveringsvorm te worden 
omgezet (van een modulair pakket 
thuis naar een volledig pakket thuis). 
Ook hierin zal het Zorgadviespunt of de 
wijkverpleegkundige ondersteunen.

U betaalt voor het VPT een eigen bijdrage 
die afhankelijk is van de hoogte van 
uw inkomen. Het CAK kan u uitgebreid 
informeren over deze bijdrage. Het 
CAK is bereikbaar via 0800-0087 en via 
www.hetcak.nl. Op deze website kunt u 
ook zelf berekenen welke eigen bijdrage 
op u van toepassing is.

Wilt u meer weten of zorg 
aanvragen? 
Neem dan contact op met het 
Zorgadviespunt van ZorgSaam. Onze 
zorgmakelaars helpen u graag verder.  
Het Zorgadviespunt is bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 
16:30 uur op één van onderstaande  
telefoonnummers of via zap@zzv.nl.

•	 Regio Hulst, tel: 0114 - 381 316
•	 Regio Terneuzen, tel: 0115 - 677 141
•	 Regio Sluis, tel: 0117 - 459 194

Of kijk op onze website: 
www.zorgsaam.org/vpt


