Volledig Pakket Thuis
Overzicht van diensten en kosten
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Inleiding
Op het moment dat u zorg, hulp
of ondersteuning nodig heeft,
inventariseren wij welke wensen en
behoeften u heeft. Wat kunt u nog
zelf, waar kunnen uw familie, vrienden
of kennissen bij helpen en waar
heeft u professionele hulp bij nodig.
Daarbij staat uw zelfstandigheid en
zelfredzaamheid hoog in het vaandel.
U kunt dan ook uw wensen en keuzes
op het gebied van wonen, zorg en
welzijn met ons bespreken.
U kunt verschillende soorten zorg
afnemen bij De Lange Wei. Thuis
is vaak veel zorg en ondersteuning
mogelijk. Zorg die gefinancierd
wordt vanuit de Zorgverzekeringswet
(ZVW) of de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO).
Heeft u echter intensieve zorg
nodig? Dan kunt u misschien zorg
uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
thuis krijgen. Het CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg) bepaalt of u
daar recht op heeft. Als dat zo is,
krijgt u een indicatie voor de WLZ.
Vervolgens kan het zorgkantoor kijken
of u die zorg thuis kunt krijgen via
een Volledig Pakket Thuis (VPT). Dat
kan als het verantwoord en veilig is.
U kunt bij het aanvragen van de WLZ
indicatie ondersteuning krijgen van de
wijkverpleegkundige.

Wat valt onder een VPT?
Wat is een VPT?
Het Volledig Pakket Thuis (VPT) kan
u helpen zo lang mogelijk zelfstandig
te wonen. U komt in aanmerking
voor een VPT als u zelfstandig woont
bijvoorbeeld in Hof van Sliedrecht,
De Groene Wei in Giessenburg
of in een aanleunwoning bij De
Rembrandthof en beschikt over een
geldige WLZ-indicatie. Het VPT
omvat zorg (persoonlijke verzorging,
verpleging), begeleiding en eventueel
behandeling. Daarnaast heeft u
recht op diensten (o.a. maaltijden,
schoonmaak, alarmering en
begeleiding).

Zorg
In welke mate u aanspraak heeft op
persoonlijke verzorging, begeleiding
en verpleging is afhankelijk van welk
zorgprofiel is geïndiceerd en welke
zorg daarbij hoort. Het CIZ stelt het
best passende zorgprofiel vast en
vermeldt dat in het indicatiebesluit. De
zorgprofielen zijn globaal omschreven
en niet uitgedrukt in uren zorg per
week.
•

Persoonlijke verzorging,
verpleging en begeleiding
In de zorgplanbespreking maakt de
wijkverpleegkundige van De Lange
Wei met u concrete afspraken
over de te leveren zorg. De
wijkverpleegkundige gaat met u in
gesprek en kijkt waar de behoefte
is aan persoonlijke verzorging,
verpleging en begeleiding. Dit wordt
vastgelegd in het zorgleefplan. Vanuit
dit plan wordt de zorg geleverd.
Het zorgleefplan wordt minimaal
twee maal per jaar besproken.
Deze afspraken omvatten ook
alarmering, nachtzorg en 24-uurs
beschikbaarheid.
• Behandeling
De basis medische zorg zoals de
huisarts, medicijnen en hulpmiddelen
blijven gewoon vallen onder de
Zorgverzekeringswet.

Dit geldt ook voor aanvullende
dienstverlening, zoals
tandheelkundige zorg, fysiotherapie,
ergotherapie, psychologie, logopedie
of diëtetiek als sprake is van
algemene paramedische zorg.
Hiervoor ontvangt u, conform uw
polis, een vergoeding vanuit de
Zorgverzekeringswet.
•

Begeleiding naar consult
ziekenhuis en specialist
De Lange Wei gaat ervan uit dat
de mensen uit uw eigen netwerk u
naar een (huis)arts (buitenshuis),
ziekenhuis of specialist begeleiden.
Is dit niet mogelijk dan kan de
begeleiding door De Lange Wei
worden geregeld. De vervoerskosten
en de vervoerskosten voor de
begeleider komen voor uw rekening.
Sommige vervoerskosten kunt u bij
uw zorgverzekeraar declareren.
Verblijf
•
Wonen
Woonlasten en alles wat daarmee
samenhangt (huur, inrichting,
servicekosten, energie, belastingen,
verzekeringen) vallen niet onder
een VPT. Die betaalt u zelf. U
zorgt zelf voor de inrichting van
het appartement. Wanneer u in uw
woning TV wilt kijken of bellen met
een vaste telefoon betaalt u hiervoor
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zelf de aansluit-, abonnementen gesprekskosten aan de
desbetreffende provider. Dit geldt ook
voor het internet.
Voor eventuele woningaanpassingen
of woonvoorzieningen die langer dan
een halfjaar nodig zijn (zoals een tillift
of douchestoel) kunt u, net als voor
vervoersvoorzieningen zoals een
rolstoel, bij uw gemeente een beroep
doen op de Wmo.
• Schoonhouden van de woning
De Lange Wei draagt zorg voor het
schoonhouden van uw appartement.
Afspraken hierover staan in uw
zorgplan. U mag ervan uitgaan dat
het appartement één keer in de week
wordt schoongemaakt. Een aantal
huishoudelijke werkzaamheden
behoort niet tot het standaardpakket
zoals het reinigen van vloerbedekking,
vitrage en overgordijnen. Mocht u
zelf aanvullende huishoudelijke taken
willen inkopen dan biedt de Lange Wei
daartoe een mogelijkheid in de vorm
van extra services. Extra diensten,
zijn diensten waarvoor u zelf betaalt
die buiten de indicatie vallen. Meer
informatie hierover kunt u opvragen
bij de Woonzorgbemiddelaar van de
Lange Wei.
• Was
U kunt de was door uw familie
laten verzorgen. Alleen het beden linnengoed van De Lange Wei
worden gewassen op kosten van
De Lange Wei. Voor het wassen
van onder- en bovenkleding bent u

zelf verantwoordelijk. De Lange Wei
biedt hiervoor de mogelijkheid om
gebruik te maken van de extra dienst
linnenservice. De kosten hiervan zijn
op te vragen via de receptie van De
Lange Wei.
• Eten en drinken
Het verstrekken van eten en drinken
is onderdeel van het Volledig
Pakket Thuis. Naast drie maaltijden
omvat het ook voldoende drinken,
tussendoortjes, fruit, koffie, thee
en dergelijke. Het gaat om het
beschikbaar stellen en organiseren
van al het gebruikelijke eten en
drinken. De Lange Wei biedt,
afhankelijk van de mogelijkheden
op de locatie, de maaltijden aan in
het restaurant, de eigen woning of
de gezamenlijke huiskamer. Wilt u
naast de gebruikelijke voeding nog
meer eten en drinken, bijvoorbeeld
extra drinken, snacks en alcoholische
dranken? Dan betaalt u de kosten
daarvan zelf. Dieetvoeding wordt
verstrekt op basis van advies van een
arts of diëtist (medisch noodzakelijk).
Vergoeding hiervan loopt via uw eigen
zorgverzekering.

Financiën en overige zaken
Wonen
Huisvestings- en woonlasten zijn voor uw eigen rekening. Ten aanzien van de
woonlasten is de huurovereenkomst leidend. Afhankelijk van het inkomen heeft
men wel recht op huurtoeslag. Tot de woonlasten behoren:
• Huur
• Servicekosten
• Verzekeringen brand, inboedel, WA
• Gas, water, elektra, telefoon, internet en televisie
• Belastingen
Eigen bijdrage
Vanaf de dag dat u over uw WLZ-indicatie beschikt, bent u ook wettelijk verplicht
een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt
vastgesteld en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Bij de vaststelling van de eigen bijdrage wordt rekening gehouden met uw
jaarinkomen (AOW, pensioen, lijfrenten en dergelijke). Voor meer informatie over
de eigen bijdrage wordt verwezen naar de website www.hetcak.nl.

Volledig Pakket Thuis

Zorgovereenkomst en algemene
voorwaarden
Met iedere cliënt die in zorg komt bij
De Lange Wei wordt een individuele
overeenkomst afgesloten waarvan
de algemene voorwaarden onderdeel
uitmaken. De algemene voorwaarden
bieden evenwicht en verschaffen
duidelijkheid en rechtszekerheid
in de relatie tussen de cliënt en
de zorginstelling. De voorwaarden
zijn tweezijdig en werken concreet
uit wat partijen van elkaar mogen
verwachten en wat de wederzijdse
verantwoordelijkheden zijn. Om
goede zorg te kunnen verlenen mag
De Lange Wei verwachten dat u de
geldende huisregels in acht neemt.
Tip, klacht of compliment
Bij De Lange Wei doen we onze
uiterste best om u zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Natuurlijk kan het
voorkomen dat u over een aspect
van onze zorg- en dienstverlening
niet tevreden bent. Heeft u een tip of
klacht? Dan horen wij dit graag.
Een klacht is een uiting van onvrede
over onze dienstverlening, een
professional of andere zaken. Wij
proberen uw tip of klacht zo snel
mogelijk te behandelen. Voor ons is
een klacht namelijk een gratis advies
naar beter. Met uw klacht kunnen
wij de kwaliteit van onze organisatie
verbeteren. U kunt een tip of klacht
kenbaar maken via de volgende
stappen:

1. Bespreek allereerst uw klacht met
de direct betrokken medewerker;
2. Wanneer blijkt dat uw klacht
na stap 1 niet is weggenomen,
neem dan contact op met
de leidinggevende van de
betreffende medewerker;
3. Heeft u daarna nog geen
bevredigend antwoord
ontvangen? Neemt u dan contact
op met de klachtenfunctionaris (of
met de bestuurder).
De klachtenfunctionaris van De
Lange Wei is telefonisch bereikbaar
via de receptie van De Lange Wei
(0184-678000) of per mail via
klachtenfunctionaris@delangewei.nl.
Bent u tevreden over de
zorgverlening? Laat uw ervaringen
weten bij de medewerkers en via
www.zorgkaartnederland.nl.
Heeft u algemene vragen en ideeën
met betrekking tot de organisatie,
het beleid en ontwikkelingen? Dan
kunt u dat laten weten aan de
cliëntenraad van De lange Wei. Zij zijn
bereikbaar per mail via clientenraad@
delangewei.nl.
Een benoemd of wettelijk
vertegenwoordiger
Een wettelijk vertegenwoordiger is
een persoon die wettelijk bevoegd
is om beslissingen te nemen
voor iemand die dat zelf niet kan.
Bij volwassenen zijn curatele,
beschermingsbewind en mentorschap

verschillende maatregelen om
mensen te beschermen die zelf niet
goed beslissingen kunnen nemen.
Bijvoorbeeld als gevolg van een
verstandelijke beperking, verslaving
of dementie. Een vertegenwoordiger
neemt beslissingen over zaken
waarover iemand zelf niet meer
kan beslissen. Bij beslissingen
over zorg en gezondheid wordt een
vertegenwoordiger aangewezen
als iemand wilsonbekwaam is
verklaard voor die beslissingen. Er
zijn benoemde en niet-benoemde
vertegenwoordigers:
• Een benoemd vertegenwoordiger
is benoemd door de rechter.
Dit wordt ook wel een wettelijk
vertegenwoordiger genoemd:
curator, mentor. Kijk op www.
rechtspraak.nl voor meer
informatie. Of als deze is
benoemd door de cliënt zelf
in een schriftelijke verklaring:
schriftelijk gemachtigde.
• Een niet-benoemde
vertegenwoordiger is: echtgenoot/
geregistreerd partner of een
andere levensgezel van de cliënt:
een ouder, een kind, een broer/
zus.
De WLZ kent alleen benoemde
vertegenwoordigers. Dat betekent
dat een curator of een mentor (als
wettelijk vertegenwoordiger) een
aanvraag mag doen. Of dat een
schriftelijk gemachtigde, die in de
volmacht of het levenstestament
aangesteld is als wettelijk

vertegenwoordiger, een aanvraag
mag doen. Uit die volmacht of dat
levenstestament moet dan wel blijken
dat deze persoon een aanvraag mag
doen namens de cliënt.
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze
brochure nog vragen dan kunt u
terecht bij de Woonzorgbemiddelaar
van De Lange Wei. U kunt haar
telefonisch bereiken via de receptie
van De Lange Wei via 0184-678000
of per mail via zorgbemiddeling@
delangewei.nl.
Ook op onze website kunt u nog meer
informatie vinden: www.delangewei.nl.
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