Volledig Pakket Thuis
Zelfstandig blijven wonen met zorg aan huis
........................................................
Proteion biedt een Volledig Pakket Thuis (VPT) aan. Dat is dezelfde zorg die wij leveren
in een zorgcentrum, maar dan thuis in uw servicewoning. U kunt op 24-uurs zorg
rekenen en heeft een vaste contactpersoon. Met het Volledig Pakket Thuis helpen we u
om thuis te blijven wonen én uw zelfstandigheid behouden.
Wat is VPT?
Het Volledig Pakket Thuis biedt dezelfde zorg, diensten en hulp thuis, als de zorg die wij in een
zorgcentrum aanbieden. Dat wil zeggen:
 persoonlijke verzorging, zoals douchen en aankleden
 hulp bij het huishouden
 persoonsalarmering met 24-uurs beschikbaarheid van een zorgmedewerker
 maaltijden
 activiteiten vanuit onze zorgcentra
Zorg op maat
De inhoud van het pakket is afhankelijk van
uw precieze zorgindicatie. In overleg met u
stellen wij het pakket samen. 'Zorg op maat'
noemen wij dat. Zo krijgt u precies de hulp
waar u behoefte aan heeft.
De huur en woonlasten blijven voor uw eigen
rekening. Voor aanpassingen aan uw woning en
hulpmiddelen, zoals een rolstoel, kunt u een
beroep doen op de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). De Wmo wordt uitgevoerd
door uw gemeente. Voor huisartsenzorg,
geneesmiddelen, fysio- en ergotherapie,
logopedie en tandheelkunde kunt u bij uw eigen
zorgverzekeraar terecht.
Voor wie is het Volledig Pakket Thuis?
Heeft u van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie ontvangen voor ‘Zorg met
verblijf’? Dan kunt u bij Proteion er ook voor kiezen om deze zorg thuis te ontvangen.
Waar levert Proteion VPT?
Proteion levert het Volledig Pakket Thuis in de aangrenzende servicewoningen van de volgende
zorgcentra:
 Proteion St. Jozef in Wessem
 Proteion De Kreppel in Heythuysen
 Proteion Libermannhof in Gennep
 Proteion St. Magdalena in Haelen
 Proteion RCG in Roermond
 Proteion Roncalli in Roermond
 Proteion Sterrebosch in Thorn

Volledig Pakket Thuis
........................................................
Alle voordelen op een rij
 U krijgt alle zorg en hulp die u nodig heeft aan huis
 U kunt gebruikmaken van alle zorgdiensten van Proteion, zoals persoonlijke verzorging, hulp
in de huishouding, persoonsalarmering en maaltijden
 U heeft via persoonsalarmering altijd hulp binnen handbereik
 U kunt deelnemen aan alle activiteiten in het aangrenzende zorgcentrum*
*Voor sommige activiteiten betaalt u een kleine bijdrage.

Eigen bijdrage
Het Volledig Pakket Thuis wordt vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor geldt een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt vastgesteld door het Centraal Administratie
Kantoor (CAK). Op www.hetcak.nl kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage (laten) berekenen.
Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK. Daar tegenover staat dat bepaalde
zaken zoals voeding en schoonmaak, onderdeel uitmaken van het VPT. U betaalt hiervoor dus
geen extra kosten.
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Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog
vragen? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van
een indicatie? Of wilt u het Volledig Pakket Thuis
direct aanvragen? Neem dan contact met ons op via:
T
E
W

088 - 850 00 00
info@proteion.nl
www.proteion.nl

