Aanvullende Leveringsvoorwaarden Volledig Pakket Thuis (VPT)
1. Het VPT wordt geleverd aan de zelfstandig wonende cliënt. De cliënt dient woonachtig te
zijn binnen een woonzorgzone rond het woonzorgcentrum.
2. De cliënt ontvangt alleen die vormen van zorg die nodig zijn.
Het VPT omvat:
 Persoonlijke Verzorging,
 Verpleging,
 Schoonhouden woonruimte (vanaf 2017),
 Wlz- Behandeling,
 Voeding,
 Begeleiding of dagbesteding op basis de indicatie,
 Vervoer van en naar behandelaar of dagbesteding
 Logeeropvang
3. Alle zorg en dienstverlening vindt plaats conform de op de website van het Zorginstituut
Nederland vermelde voorwaarden. Zie:
https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlzkompas/leveringsvormen+%28instelling+vpt+mpt+en+pgb%29
4. Uitgezonderd van Volledig Pakket Thuis zijn:
 Recreatieve of sociale activiteiten,
 Huisartsenzorg ,
 Tandheelkundige behandelingen,
 Paramedische zorg,
 Geestelijke zorg,
 Laatste zorg bij overlijden,
 Geneesmiddelen,
 Alarmering,
 (Mobiliteits-) Hulpmiddelen,
 Alle zaken rond de woonfunctie: hypotheek/ huur, woningonderhoud,
verzekeringen en woningaanpassing
5. Uitgangspunt van de zorgaanbieder is dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan
blijven wonen. Per situatie vindt door de organisatie een beoordeling plaats in hoeverre de
zorgbehoefte en het zorgaanbod nog op elkaar aansluiten. Wanneer volgens de
zorgaanbieder de zorgverlening op basis van Volledig Pakket Thuis niet meer
verantwoord is, vindt een gesprek plaats met de cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger
over de alternatieven. Hierbij komt ook aan de orde wat familie en/of vrijwilligers bij
kunnen dragen.
6. Indien een of meerdere van onderstaande situaties zich structureel voordoen is
verantwoorde zorgverlening vanuit het Volledig Pakket Thuis niet meer haalbaar.
 Het aantal alarmeringen/ ongeplande contacten is gedurende drie weken en naar
verwachting structureel, vaker dan twee keer per etmaal en/ of meer dan 10 keer per
week.
 De cliënt kan zich (met hulpmiddel), niet meer zelfstandig verplaatsen
 Cliënt kan niet meer zelf alarmeren
 Er is sprake van dwaalgedrag
 Er is sprake van een progressief verlopende aandoening c.q. de beperkingen zullen
snel toenemen.
7. Tijdens de periode dat de cliënt zorg op basis van Volledig Pakket Thuis af neemt, kan
deze zijn/ haar plaats op de wachtlijst voor opname in een zorginstelling handhaven.
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8. Indien zorgverlening plaatsvindt aan een geïndiceerde partner van een echtpaar, worden
duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd over diensten en services ten behoeve van
de partner zonder indicatie. De niet-geïndiceerde partner kan, tegen betaling, diensten en
services afnemen conform vastgestelde regelingen.
9. Bij Volledig Pakket Thuis heeft de cliënt keuze om diensten af te nemen. Bij het niet
afnemen van een bepaalde dienst, dient de organisatie restitutie te geven aan de
geïndiceerde cliënt, volgens een regeling die is vastgesteld met de cliëntenraad.
10. Voor de warme maaltijd kan de cliënt kiezen uit drie mogelijkheden, waarbij eventuele
wijzigingen in de keuze binnen een redelijke termijn aan de zorgaanbieder gemeld moeten
worden.
Keuze:
 Op vastgestelde tijden, volgens het meer-keuzemenu, eten in het restaurant van ’t
Derkshoes.
 Het zelf thuis in de magnetron verwarmen van, door het Derkshoes geleverde,
koel-verse maaltijden.
 Het zelf verzorgen van de maaltijden. Indien de cliënt zelf de maaltijd verzorgt dan
vindt restitutie plaats door de zorgaanbieder.
11. Broodmaaltijd
De cliënt ontvangt per maand een vergoeding voor de broodmaaltijden, conform de
regeling die is vastgesteld met de cliëntenraad.
12. Was




Indien boven- en/ of onderkleding door de zorgaanbieder wordt gewassen, dan
worden kosten in rekening gebracht.
Desgewenst kan de zorgaanbieder kosteloos het (eigen) bedlinnen voor cliënt
wassen.
Het merken van kleding en linnen is voor rekening cliënt.

13. Activiteiten
Er worden recreatieve activiteiten in het Kruumtenhoes en in het Derkshoes
georganiseerd.
Voor deelname aan recreatieve activiteiten en het verenigingsleven in het Derkshoes
kan, tegen betaling, een ‘Welzijns-abonnement’ worden afgesloten.
14. Dagbesteding
Als de cliënt een gestructureerde vorm van dagbesteding en/of toezicht nodig heeft en
hiervoor een indicatie heeft, kan deelname aan een van de huiskamers in het Derkshoes
afgesproken worden. Omvang en tijdstippen worden in nader overleg bepaald tussen
zorgaanbieder en cliënt en/ of cliënt vertegenwoordiger.
15. Huishoudelijke hulp
De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de woning wordt schoongemaakt.
16. Logeeropvang
In overleg met de teamleiding zorg van het Derkshoes, kan indien beschikbaar,
logeeropvang worden afgesproken vanuit het VPT.
17. Alarmering
Er kan een abonnement op de alarmeringsfunctie, zowel met als zonder opvolging van
medewerkers van de wijkverpleging, worden afgesloten.
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