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Volledig Pakket Thuis
(VPT)
Thuis, maar met zorg als in een instelling



'Ik ben blij met VPT'

Manager Meander Thuiszorg: 'Met een Volledig Pakket Thuis kunnen
klanten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, op een manier die bij hun behoeften
aansluit: mensen houden zelf de regie.' 
 
Weduwe met een VPT: 'Ik ben slecht ter been en heb door ziekte
veel lichamelijke beperkingen. Alleen wonen leek niet meer te gaan. Daarom kreeg
ik een indicatie voor opname in het verpleeghuis. Maar ik wilde heel graag
zelfstandig blijven wonen. In mijn eigen flat, met mijn hondje. Dankzij het Volledig
Pakket Thuis kan dat gelukkig ook. Ik eet elke dag in het wijkzorgcentrum in de
buurt en ben dan onder de mensen. Verder krijg ik thuis alle zorg en ondersteuning
die ik nodig heb. En als er iets is, kan ik dankzij de personenalarmering
meteen iemand waarschuwen. Ik ben echt blij met dit pakket.'
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Het Volledig Pakket
Thuis (VPT)
 
Thuis, maar met zorg als in een instelling
Dezelfde zorg en dienstverlening als in een verpleeghuis of
wijkzorgcentrum, gewoon bij u thuis. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis
(VPT) van de MeanderGroep. U blijft zelfstandig wonen, in uw eigen huis, met alle
zorg en ondersteuning die daarvoor nodig is. Zo kunt u uw leven voortzetten, op uw
eigen manier. 
 
Wanneer komt u voor het Volledig Pakket Thuis in aanmerking?
U komt in aanmerking voor een VPT als u een indicatie heeft voor het wonen in een
wijkzorgcentrum of verpleeghuis. U gebruikt de zorg die aan deze indicatie is
verbonden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als u nog geen
indicatie heeft, kunnen wij die samen met u aanvragen. U kunt gebruik maken van
ons VPT als u zorg ontvangt van Meander. 
 
Heeft u dagbesteding bij een aanbieder die niet door Meander gecontracteerd is,
dan gaan wij voor u na of u hiervan gebruik kunt blijven maken. U wordt hier dan zo
spoedig mogelijk over geïnformeerd.
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VPT op maat

Zichtbare schakel/wijkverpleegkundige Meander Thuiszorg:
 
'Wij beoordelen samen met de klant welke zorg en ondersteuning nodig is en
stellen dan een zorgplan op. Daarin leggen we samen de zorgdoelen vast. Blijven
bewegen en gezond eten, bijvoorbeeld. Of voorkomen dat een
mantelzorger overbelast raakt. We kijken heel gericht naar wat we klanten
en mantelzorgers aan extra’s kunnen bieden.
Het pakket wordt op maat ingericht en is voor iedereen anders. Overigens wordt het
VPT alleen ingezet als de klant dat wil. En als diens situatie dat toelaat.
De zorg thuis moet verantwoord zijn.' 
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Maatwerk
Met het Volledig Pakket Thuis krijgt u een pakket van zorg en ondersteuning op
maat. 

Dit pakket kan bestaan uit: 
• verzorging en verpleging
• ook bij onverwachte behoefte aan zorg; bijvoorbeeld ’s nachts
• ondersteuning of vervanging van de mantelzorger
• huishoudelijke hulp
• deelname aan en vervoer naar de dagbesteding
• mogelijkheid om te logeren in een wijkzorgcentrum of verpleeghuis van

Meander
 
  
Met een VPT ontvangt u: (prijspeil 2020)
• een maandelijkse vergoeding voor het wassen van bedlinnen en handdoeken

van € 24,75
• een maaltijdvergoeding voor een warme maaltijd en 2 broodmaaltijden per dag

van € 10,61 per dag (minus € 8,49 op dagen dat u een warme maaltijd ontvangt
op een dagbesteding). Deze aftrek geldt ook op dagen dat de dagbesteding
gesloten is (feestdagen) of als u afwezig bent op de dagbesteding,
bijvoorbeeld vanwege een afspraak elders of ziekte.

• een vergoeding voor uw voetverzorging door een pedicure van € 15,- per
maand. 

 
 
Vast onderdeel van het VPT is ook:
• uw vaste aanspreekpunt (casemanager dementie of zichtbare schakel)
• personenalarmering met zorgopvolging
• lidmaatschap van Meander eXtra

De basis-medische zorg (huisarts, medicijnen en hulpmiddelen) valt buiten het VPT
en blijft gewoon vallen onder de Zorgverzekeringswet.
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Heeft u behoefte aan aanvullende dienstverlening, zoals fysiotherapie,
ergotherapie, psychologie, logopedie of diëtetiek, dan kunt u ook terecht bij onze
Paramedische Dienst. Dit valt overigens ook buiten het VPT. Kijk voor meer
informatie op www.meandergroep.com/Andere diensten.
 
Samen met uw vaste aanspreekpunt richt u het VPT in en legt u dit vast in uw
zorgplan. Samen zorgen we ervoor dat dit plan zo goed mogelijk bij uw situatie
aansluit. 
 
Kosten
Voor het VPT betaalt u een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage voor intramurale
zorg. Deze kunt u zelf berekenen op www.hetcak.nl (ga naar: lage eigen bijdrage
WLZ). Woonlasten vallen buiten het VPT-pakket en blijft u zelf betalen.
 
 
 

Mantelzorger

 
'Mijn man is dement en kan niet meer voor zichzelf zorgen. Dus zorg ik al meerdere
jaren voor hem. Ik help hem met wassen, aankleden, eten en naar het toilet gaan. 
Ik wil hem heel graag thuishouden en daarom ben ik blij met het Volledig Pakket
Thuis. Zo heb ik hulp in het huishouden en gaat mijn man vijf dagen in de week naar
de dagbesteding. 
 
Toen hij laatst ziek was, kwam de thuiszorg tijdelijk drie keer per dag. Dankzij de
extra hulp en ondersteuning kan ik de zorg nog goed aan. Maar ik denk niet dat het
mij zonder dit pakket nog zou lukken.'
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Evalueren
Het Volledig Pakket Thuis biedt zorg en ondersteuning die bij uw situatie passen.
Omdat uw situatie kan veranderen, wordt het zorgplan regelmatig met u
geëvalueerd. Indien nodig kan de zorg en ondersteuning dan worden aangepast:
bijvoorbeeld tijdelijk extra thuiszorg, of uitbreiding van de dagbesteding. 

Als thuis blijven wonen niet meer gaat
Er kan zich een situatie voordoen waarin thuis blijven wonen niet meer gaat. En ook
een tijdelijk verblijf in een wijkzorgcentrum of verpleeghuis geen oplossing biedt. In
die situatie kunnen we samen met
u kijken naar de mogelijkheden van een verhuizing naar een wijkzorgcentrum of
verpleeghuis. Vanzelfsprekend proberen wij hierbij weer zoveel mogelijk rekening
te houden met uw wensen en behoeften. Wij gaan samen met u en/of uw
mantelzorgers op zoek naar een zorginstelling die bij u past. 
 
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw casemanager dementie of zichtbare
schakel. 

Kijk ook op onze website
www.meandergroep.com, onder thuiszorg, volledig pakket thuis. U kunt ook onze
klantenservice bellen: T 0900 699 0 699.
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Info

MeanderGroep Zuid-Limburg
Minckelersstraat 2

6372 PP  Landgraaf

 

t    0900 - 699 0 699 (Meander Klantenservice)

e  klantenservice@mgzl.nl

i   www.meandergroep.com
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