
Volledig Pakket Thuis
Zorg als in een verpleeghuis   
bij u thuis



Komt u in aanmerking voor een verpleeghuis, maar 
blijft u het liefst thuis wonen? Dan is het Volledig 
Pakket Thuis (VPT) van Zorgpartners Midden-Holland 
misschien iets voor u. Het VPT bevat een breed scala 
aan mogelijkheden die wij bieden wanneer u of uw 
mantelzorger daartoe niet (meer) in staat is.

Een persoonlijk pakket
De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en uw mantelzorger(s)  

wat u van Zorgpartners Midden-Holland nodig heeft: 

• Verpleging en persoonlijke verzorging

• Acute zorg die u via een alarmknop kunt oproepen

• Individuele begeleiding thuis of bezoek aan een verpleeghuis voor 

dagbesteding

• Maaltijden bij u thuis of bij een verpleeghuis in de buurt

• Hulp bij het huishouden

• Welzijnsactiviteiten in een verpleeghuis in de buurt

• Vervoer naar begeleiding in groepsverband als dat medisch  

noodzakelijk is

• Logeeropvang ter verlichting van mantelzorgers



Als u kiest voor het Volledig Pakket Thuis,  
gelden een aantal afspraken:
• U houdt uw eigen huisarts, tandarts en zorgverzekering

• Behandeling door bijvoorbeeld fysiotherapeuten of ergotherapeuten  

 is geen standaard onderdeel van het Volledig Pakket Thuis. Als het  

 nodig is kan Zorgpartners wel snel de behandeling regelen

• Het Volledig Pakket Thuis is alleen mogelijk in combinatie met   

 mantelzorg

• Uw gezondheid en uw thuissituatie moeten het toelaten om veilig en  

 gezond thuis te blijven wonen

• U zorgt zelf voor uw woning. Als aanpassingen aan uw woning nodig  

 zijn om veilig thuis te kunnen blijven wonen, regelt u dit zelf

• Als u op een wachtlijst staat voor een verpleeghuis, behoudt u uw  

 plaats op de wachtlijst

 

‘De thuiszorg van Zorgpartners  
 staat 24 uur per dag voor mij klaar.  
 Dat geeft veel rust.’



Kosten grotendeels vergoed 
vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
Voor het VPT heeft u een indicatie nodig van  

het Centrum Indicatiestellingen Zorg (CIZ). De wijkverpleegkundige kan  

u helpen bij de aanvraag. Voor zorg die betaald wordt vanuit de Wlz geldt  

een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw 

inkomen. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl.

Zeven voordelen van het Volledig Pakket Thuis 
1. U blijft thuis wonen, op een veilige en prettige manier

2. U ontvangt alle zorg en aandacht vanuit één organisatie

3. U kiest samen met de wijkverpleegkundige uit een breed scala    

 aan producten en diensten

4. U heeft 24 uur per dag toegang tot acute zorg in uw eigen woning

5. U behoudt uw plaats op de wachtlijst voor een verpleeghuis

6. U behoudt uw eigen huisarts en tandarts

7. U heeft een vast aanspreekpunt bij Zorgpartners Midden-Holland

Wij helpen u graag verder
Meer informatie vindt u op  

zorgpartners.nl/zorg-thuis/volledig-pakket-thuis/. 

Bij vragen kunt u ons bereiken via (0182) 595 595 of  

via thuiszorg@zorgpartners.nl. 

‘Dat ik nog thuis woon, dank ik   
 aan de thuiszorg van Zorgpartners!’

https://www.hetcak.nl/

