
Zelfstandig wonen 
MET ZORG op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT) 

 

Wanneer zelfstandig wonen met zorg op  

basis van Volledig Pakket Thuis (VPT)? 

Wat is inbegrepen en wat niet? 

Wat zijn aanvullende mogelijkheden? 

In deze folder staat alles voor u op een rij!  



 

 

Zelfstandig wonen 
MET ZORG op basis van Volledig Pakket Thuis 
(VPT) 
 
Heeft u een CIZ-indicatie voor langdurige zorg, maar kunt u nog wel zelfstandig blijven 
wonen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis (VPT). U 
ontvangt dan de benodigde zorg van zorggroep Maas & Waal én kunt zelfstandig blijven 
wonen. 

  

Het Volledig Pakket Thuis; wat houdt dit in? 
Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een leveringsvorm vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz). U kunt hiermee zelfstandig blijven wonen én de zorg ontvangen die u nodig heeft. 
 

Welke zorg valt binnen het Volledig Pakket Thuis? 
Binnen het Volledig Pakket Thuis kunt u bij zorggroep Maas & Waal de volgende vormen 

van zorg ontvangen: verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, vervoer en/of 
begeleiding naar behandeling, verstrekken van eten en drinken, schoonhouden van de 
woonruimte en logeeropvang. U ontvangt alleen de vormen van zorg die volgens uw 
indicatie noodzakelijk zijn én indien u dit zelf niet kunt. 
 

Wat is het verschil met verpleeghuiszorg? 
In tegenstelling tot verpleeghuiszorg woont u bij het Volledig Pakket Thuis zelfstandig. U 
bent bij het Volledig Pakket Thuis zelf verantwoordelijk voor uw huisvesting en de kosten 
daarvan. 
 
Wanneer u niet meer in staat bent zelfstandig te wonen, uw zorgafhankelijkheid en de 
complexiteit dusdanig toeneemt dat de benodigde zorg niet meer binnen het Volledig 
Pakket Thuis geboden kan worden, is verpleeghuiszorg noodzakelijk. Ook wanneer uw 
veiligheid in het gedrang komt, is verhuizing naar een verpleeghuis noodzakelijk. 

 

Hoe vraagt u een indicatie aan voor langdurige zorg (Wlz)? 
Voor het aanvragen van een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) kunt u óf uw naaste een 
aanvraag indienen bij het CIZ. Hiervoor gaat u naar de website van het CIZ: 
www.ciz.nl/client/ik-wil-een-aanvraag-doen/wlz. Hier kunt u het aanvraagformulier 
invullen en versturen naar het CIZ. Het CIZ onderzoekt uw aanvraag en komt eventueel 
op huisbezoek. In principe ontvangt u binnen 6 weken reactie van het CIZ op uw 
aanvraag. 
 

Vergoeding 
Het Volledig Pakket Thuis wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze 
zorg is een eigen bijdrage van toepassing. 
 
Uw eigen bijdrage wordt berekend én geïnd door het CAK (Centraal Administratie 

Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw financiële situatie. Op 
de website van het CAK kunt u een rekenhulp invullen om de hoogte van uw eigen 
bijdrage te berekenen: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Heeft u 
vragen over uw eigen bijdrage? Dan kunt u daarvoor terecht bij het CAK.  

 
Visie zorggroep Maas & Waal 
De Zorggroep heeft de volgende visie geformuleerd, op basis waarvan wij werken: 



 

“Wij willen cliënten helpen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig 
en zelfredzaam mogelijk. Wij willen cliënten helpen hun wel-zijn, leefplezier en comfort te 
vergroten.” 
 
Bij VPT-cliënten leggen wij de nadruk op het ‘zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk’ en 
ondersteunen wij u om dit zo lang als mogelijk te blijven. 
 

Basisdiensten 
 
Komt u in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis (VPT)? In onderstaande overzichten 
ziet u wat er dan binnen uw indicatie wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Ook ziet u wat u bij zorggroep Maas & Waal op basis van het Volledig Pakket Thuis kunt 
verwachten. Zo weet u wat er allemaal is inbegrepen en wat niet. U ontvangt alleen de 
vormen van zorg die volgens uw indicatie noodzakelijk zijn én naarmate u dit zelf niet 
kunt. 

 

Wonen  
Schoonmaak √ (max. 1,5 uur per week)  
Schoonmaakmaterialen - 
Toiletpapier Hiervoor krijgt u een vergoeding 
Eten & drinken Hiervoor krijgt u een vergoeding 
Wassen linnengoed Hiervoor krijgt u een vergoeding 
Huur - 
Energiekosten - 

Heffingen, belastingen, afval - 
Basisafwerking eigen woonruimte - 
Huisvestingskosten en inventaris - 
Verhuiskosten - 
Verzekeringen - 
TV, telefoon, internet - 
(Mobiliteits)hulpmiddelen - 
Woningaanpassingen - 

 

Verpleging & Verzorging 
Persoonlijke verzorging (PV) √ 
Mondverzorging √ uitsluitend als onderdeel van de 

persoonlijke verzorging 
Verpleging √ 

Begeleiding √ 
Personenalarmering Hiervoor krijgt u een vergoeding 
24/7 nabijheid van zorg √ 
  
Benodigdheden voor verzorging voor 
medewerkers (zoals handschoenen) 

√ 

Vervoer en/of begeleiding naar 
behandeling 

√ 

Persoonlijke verzorgingsartikelen 
(o.a.shampoo, tandpasta) 

- 

Dagbesteding - 
Welzijn √ 

 
 

 

 



 

Uw Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) 
Binnen uw zorgteam is er één verzorgende die uw vaste aanspreekpunt zal zijn, de eerst 
verantwoordelijke verzorgende (EVV). Zij/hij zal in de eerste periode dat u VPT-zorg 
ontvangt, regelmatig met u in gesprek gaan om uw persoonlijk wensen, gewoontes en 
voorkeuren te bespreken. Samen met u gaat zij/hij na wat u zelf kunt (laten) doen en 
waar u ondersteuning van het zorgteam bij nodig hebt. De afspraken hierover worden 
vastgelegd in het Zorgleefplan. 
 
Personenalarmering 
U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen en betalen van uw personenalarmering via 
FocusCura. De kosten worden door zorggroep Maas & Waal aan u terugbetaald. 
 

Vervoer en/of begeleiding naar behandeling 
Wanneer u naar een ziekenhuis, zorgverlener of instelling moet reizen om een 
behandeling te ontvangen, en uw mantelzorger is niet in staat om u te begeleiden, kunt 
u de vraag neerleggen bij uw EVV-er. Samen met u wordt naar een oplossing gezocht. 
 

Verstrekken van eten en drinken 
Het verstrekken van eten en drinken is onderdeel van het Volledig Pakket Thuis. Echter, 
omdat onze doelstelling is om u zo lang mogelijk te ondersteunen zelfstandig en 
zelfredzaam te zijn, bieden wij u hiervoor een vergoeding aan. Tevens hebt u recht op 
een vergoeding voor toiletpapier. 
 
Wanneer u niet meer in staat bent zelf voor eten en drinken te (laten) zorgen, bestaat er 
de mogelijkheid om dit door zMW te laten verzorgen. U kunt dit met uw EVV-er 
bespreken. 

 
Welzijn 
Samen met u wordt gekeken waar uw interesses liggen, wat uw behoefte is aan 
welzijnsactiviteiten en hoe u daarbij ondersteund wil worden. Uiteraard kijken we hierbij 
wat past binnen de ruimte van het volledig pakket thuis.   Dagbesteding maakt geen 
onderdeel uit van het volledig pakket thuis.  
 
Schoonhouden van de woonruimte 

In afstemming met uw huishoudelijke hulp wordt gekeken wat er door uzelf en wat er 
door de huishoudelijke hulp schoongemaakt wordt. De huishoudelijke hulp is maximaal 
1,5 uur  per week voor u beschikbaar. 
 
Wassen van bedlinnen 
Het wassen van bedlinnen is onderdeel van het Volledig Pakket Thuis. Echter, omdat 
onze doelstelling is om u zo lang mogelijk te ondersteunen zelfstandig en zelfredzaam te 
zijn, bieden wij u hiervoor een vergoeding aan. 
 
Wanneer het niet (meer) mogelijk is zelf uw bedlinnen te (laten) wassen, bestaat er de 
mogelijkheid om dit door zMW te laten verzorgen. U kunt dit met uw EVV-er bespreken. 
U krijgt dan wel standaard bedlinnen van de wasserij. 
 
(Mobiliteits)hulpmiddelen en woningaanpassingen 

Wanneer u minder mobiel bent of wordt, ontstaat de behoefte aan woningaanpassingen 
en/of (mobiliteits)hulpmiddelen. In sommige gevallen heeft u hiervoor toestemming 
nodig van uw huurder, op basis van uw huurovereenkomst. Afhankelijk van de 
aanpassing of hulpmiddel bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten of kunt u dit 
(gedeeltelijk) vergoed krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit 
kunt u via de gemeente aanvragen. 
 
Ook (tijdelijke) hulpmiddelen, bijv. een rolstoel, kunt u zelf huren en/of organiseren via 
de Wmo.  



 

 
Behandeling 
Geneeskundige zorg - U behoudt uw/een huisarts, vergoeding 

gaat via u ziektekostenverzekering 
Farmaceutische zorg (apotheek) - (gedeeltelijke) vergoeding via u 

ziektekostenverzekering 
Paramedische zorg (o.a. diëtist, 
ergotherapie, Logopedie, fysiotherapie) 

- 

Tandheelkundige zorg - 
Psychologische zorg - 
Geestelijke verzorging - 
(Medisch) pedicure - 
Incontinentiemateriaal - (mogelijke) vergoeding via u 

ziektekostenverzekering 

 

Zorg na overlijden 
Schouwen, gereedmaken voor transport en 

tijdelijk koelen 

- 

Afleggen en opbaren - Mogelijk (gedeeltelijke) vergoeding via 
eigen uitvaartverzekering 

Ontruimen kamer - 

 

Overige 
Logeeropvang √ 
Hoortoestellen en brillen - 

 
 
Roken 
Of u wel of niet rookt, is een keuze die u zelf maakt. Roken mag echter niet ten koste 
gaan van de gezondheid van medewerkers. Iedereen heeft het recht op een rookvrije 
werkplek en we vragen u dan ook om niet te roken kort voor of tijdens het moment 

waarop onze medewerkers bij u aan het werk zijn. 


