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In deze brochure leest u 

• Wanneer kunt u zelfstandig wonen met zorg op basis van  

Volledig Pakket Thuis (VPT)? 

• Wat is inbegrepen en wat niet? 

• Wat zijn aanvullende mogelijkheden? 

 

1. Zelfstandig wonen met zorg op basis van  

Volledig Pakket Thuis (VPT)  

Heeft u een CIZ-indicatie voor langdurige zorg, maar kunt u nog wel zelfstandig blijven wonen? 

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis (VPT) en kunt u de nodige 

zorg in één van onze prachtige woonzorglocaties ontvangen. Dit kan met een zorgprofiel VV4, 

VV5 of VV6.  

 

1.1 Het Volledig Pakket Thuis; wat houdt dat in?  

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een leveringsvorm - ook wel verzilveringsvorm genoemd  - 

vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). U kunt dan bij Saamborgh wonen in uw eigen 

appartement, waar u de zorg ontvangt die u nodig heeft. Bij het Volledig Pakket Thuis woont u 

zelfstandig en bent u zelf verantwoordelijk voor uw huisvesting en de kosten daarvan.   
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1.1. Welke zorg valt binnen het Volledig Pakket Thuis? 

Binnen het Volledig Pakket Thuis kunt u bij Saamborgh onder andere de volgende vormen van 

zorg ontvangen: verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, verstrekking van eten en 

drinken, schoonhouden van de woonruimte en logeeropvang. U ontvangt alleen de vormen van 

zorg die volgens uw indicatie noodzakelijk zijn.  

 

1.2. Hoe vraagt u een indicatie aan voor langdurige zorg (Wlz)?  

Voor het aanvragen van een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) kunt u óf uw naaste een 

aanvraag indienen bij het CIZ. Hiervoor gaat u naar de website van het CIZ: 

www.ciz.nl/client/ikwil-een-aanvraag-doen/wlz. Hier kunt u het aanvraagformulier invullen en 

versturen naar het CIZ.  Het CIZ onderzoekt uw aanvraag en komt eventueel op huisbezoek. In 

principe ontvangt u binnen 6 weken een reactie van het CIZ op uw aanvraag. Onze locatie 

manager of verpleegkundige kan u hierbij helpen. 

 

1.3. Vergoeding  

Het Volledig Pakket Thuis wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Voor deze zorg 

is een eigen bijdrage van toepassing. Uw eigen bijdrage wordt berekend én geïnd door het CAK 

(Centraal Administratie Kantoor).  De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw 

financiële situatie. Op de website van  het CAK kunt u een rekenhulp invullen om de hoogte van 

uw eigen bijdrage te berekenen: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Heeft u 

vragen over uw eigen bijdrage? Dan kunt u daarvoor terecht bij het CAK.   
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2. Basisdiensten | Vergoed vanuit Wlz  

Komt u in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis (VPT)? In onderstaande overzichten ziet u 

wat er dan binnen uw indicatie wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).  Ook ziet u 

wat u bij Saamborgh op basis van het Volledig Pakket Thuis kunt verwachten.   

2.1. Wonen 

Schoonmaak  ✔* 

Alarmering / domotica ✔ 

Eten en drinken  ✔ Op basis van basale kwaliteitseisen 

Voedingscentrum.  

Schoonmaakmaterialen  ✔ 

Huur  ✖ 

Energiekosten  ✖ 

Heffingen, belastingen, afval  ✖ 

Inrichting gemeenschappelijke ruimtes  ✖ 

Basisafwerking eigen woonruimte  ✖ 

Huisvestingskosten en inventaris  ✖ 

Verhuiskosten  ✖ 

Verzekeringen  ✖ 

Televisie  ✖ 

Telefoon  ✖ 

Internet  ✖ 

* 2,5 uur schoonmaak per week, waarvan 1 uur voor algemene ruimten en 1,5 uur voor uw eigen 

appartement. Zie ook aanvraagformulier aanvullende diensten van de locatie.   
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2.2. Verpleging & Verzorging 

Persoonlijke verzorging (PV)  ✔ 

Voetverzorging ✔ Alleen algemene noodzakelijke 

voetverzorging (PV) 

Mondverzorging  ✔ Alleen algemene noodzakelijke 

mondverzorging (PV) 

Verpleging (VP)  ✔  

Begeleiding (BG)  ✔  

Dag invulling / welzijn op locatie ✔ 

24/7 beschikbaarheid en levering zorg ✔ 

Persoonlijke beschermingsmiddelen ✔ bv. handschoenen 

Voetverzorging en pedicure geneeskundig  ✖ (Mogelijke) vergoeding via eigen        

ziektekostenverzekering 

Voetverzorging en pedicure cosmetisch ✖  

Begeleiding bij bezoek arts, therapeut of 

specialist  

✖ 

(Para)medische behandeling ✖ 

 

2.3. Kleding & Schoenen 

Kopen en herstellen van kleding   ✖ 

Begeleiding bij aanschaf van kleding ✖ 

Wassen linnengoed (platgoed) van cliënten  ✔  

Wassen van kleding van cliënten ✖ Invulling is locatie specifiek (zie formulier 

basisdiensten -en aanvullende diensten) 
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2.4. Behandeling 

Paramedische zorg   

(Diëtist, Ergotherapie, Logopedie, 

Fysiotherapie)  

✖ 

Tandheelkundige zorg  ✖ 

Geneeskundige zorg door SO  ✖  Tenzij op consult van huisarts 

Geneeskundige zorg door VG arts  ✖ 

Diagnostiek door SO en VG arts  ✖ Tenzij op consult van huisarts  

Geneeskundige zorg geestelijke 

gezondheidszorg  

✖ 

Psychologische zorg  ✖  

Geestelijke verzorging  ✖ 

Geneeskundige zorg door HA  ✖ Vergoeding via Zorgverzekeringswet 

(Zvw)  

Farmaceutische zorg  ✖ (Gedeeltelijke) vergoeding via eigen        

ziektekostenverzekering  

Dieetpreparaten en dieetvoeding  ✖ (Mogelijke) vergoeding via eigen        

ziektekostenverzekering  

Alternatieve (genees)middelen  ✖ (Mogelijke) vergoeding via eigen        

ziektekostenverzekering 

Incontinentiemateriaal  ✖ (Mogelijke) vergoeding via eigen        

ziektekostenverzekering  
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2.5. Zorg na overlijden 

Schouwen, gereedmaken voor transport en 

tijdelijk koelen  

✖  

Afleggen en opbaren  ✖ (Mogelijke) vergoeding via eigen        

ziektekostenverzekering 

Ontruimen kamer  ✖  

 

2.6. Overige 

Logeeropvang ✔ 

Hoortoestellen en brillen   ✖ 

Outillagemiddelen (niet cliëntgebonden 

hulpmiddelen, zoals beugels bij het toilet)  

✖  

Hulpmiddelen op maat gemaakt  ✖  

Hulpmiddelen uitsluitend door cliënt te 

gebruiken  

✖  

Algemene verzorgingsartikelen  ✖ 
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3. Basisdiensten | Niet vergoed vanuit Wlz  

Wanneer u gebruik maakt van het Volledig Pakket Thuis binnen Saamborgh, maakt u ook 

automatisch gebruik van onderstaande servicedienst(en). Deze dienst(en) worden niet vergoed 

vanuit de WLZ. Bijbehorende kosten zijn dus volledig voor eigen rekening van de cliënten. 

 

3.1. Uitgebreid en gevarieerd aanbod van eten en drinken (vaste bijdrage p.m.)  

Wanneer u bij Saamborgh zelfstandig woont in een appartement kunt u uitgebreid 

gebruikmaken van eten en drinken. Hiervoor betaalt u een vaste maandelijkse toeslag die 

standaard wordt opgenomen in uw zorgverleningsoverkomst met Saamborgh. U krijgt een 

gevarieerd aanbod van producten bij het ontbijt, lunch of diner en overige speciale 

gelegenheden. De maaltijden worden in afstemming met de cliënten bereid. Zie het formulier 

basisdiensten -en aanvullende diensten voor een overzicht van de maandelijkse kosten. 

 

3.2. Wekelijks wassen en eventueel strijken van uw kleding inclusief 

labelservice, indien van toepassing (vaste bijdrage per p.m.) 

Service waarbij uw boven- en onderkleding wekelijks wordt gewassen en gestreken door 

Saamborgh om u en/of uw mantelzorger te ontlasten. Bij gebruik van onze wasservice is het 

labelen van uw kleding verplicht. Uw kleding dient separaat te worden voorzien van een label. 

Saamborgh vraagt hiervoor een vergoeding. Zie het formulier basisdiensten -en aanvullende 

diensten voor een overzicht van de maandelijkse kosten. 
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4. Aanvullende diensten | Optioneel 

Saamborgh Zorg biedt diverse aanvullende diensten naast de basisdienstverlening vanuit uw 

indicatie. In onderstaand overzicht treft u een totaal overzicht van de aanvullende diensten.  De 

mogelijkheden zijn optioneel af te nemen zover beschikbaar en in overleg met ons. Het aanbod 

verschilt per locatie. Zie het formulier aanvullende diensten voor een overzicht van de 

maandelijkse kosten. 

 

4.1. Extra schoonmaak (huishoudelijke hulp) in eigen appartement 

1 uur per week | € 165,- per maand  

Naast de standaard schoonmaaktijd conform uw indicatie (1 uur, 30 minuten per week) kunt u 

kiezen voor extra huishoudelijke hulp in uw eigen appartement. Schoonmaakmaterialen zijn bij 

deze service inbegrepen. 
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5. Afkortingen & Begrippenlijst 

Hieronder treft u veel voorkomende afkortingen en begrippen aan die u in deze brochure dan 

wel bij het aanvragen van de nodige zorg kunt tegenkomen.  

ZvW Zorgverzekeringswet  

ELV Eerstelijnsverblijf  

WLZ Wet Langdurige Zorg 

VPT Volledig Pakket Thuis  

MPT Modulair Pakket Thuis  

PGB Persoons Gebonden Budget  

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl)  

CAK Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl)  

HA Huisarts  

SO Specialist Ouderengeneeskunde  

PV Persoonlijke Verzorging  

VP Verpleging  

BG Begeleiding  

BG Behandeling  

HH Huishoudelijke ondersteuning / schoonmaak  

 

Domotica  

Technologie om elektronica-toepassingen en automatiseringen te integreren in een woning 

en/of pand. Met gebruik van zorgtechnologie kunnen we nog meer maatwerk leveren. 

Bijvoorbeeld een alarmeringssysteem om zorg op te kunnen roepen. 
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