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Waar is een VPT bij Careyn mogelijk?
Een VPT is niet in het hele werkgebied van Careyn mogelijk.  
Op onze website leest u waar Careyn op dit moment VPT biedt. Ga daarvoor 
naar www.careyn.nl/vpt. Maar u kunt natuurlijk ook altijd even bellen met  
Careyn Klantenservice: 088 123 99 88.

Een VPT regelen
Net als zorg in een verpleeghuis valt een Volledig Pakket Thuis onder de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Om daarvoor in aanmerking te komen heeft u een 
zogenaamde ‘indicatie’ nodig. Die vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling 
Zorg. Uw huisarts, casemanager dementie of wijkverpleegkundige kan u 
daarbij helpen. Wilt u meer ondersteuning bij uw aanvraag dan kunt u ook hulp 
inroepen van de cliëntondersteuner Wlz.
Meer informatie:
• www.ciz.nl
• www.regelhulp.nl
• www.careyn.nl/vptregelen
• www.careyn.nl/clientondersteuning

Kosten
Het Volledig Pakket Thuis is net als zorg in een verpleeghuis geregeld via 
een volksverzekering. Zo draagt iedereen bij aan de kosten. U betaalt dan 
zelf alleen een eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en 
wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de site 
van het CAK kunt u zelf uitrekenen wat de hoogte van die eigen bijdrage is. 
Die is overigens altijd aanmerkelijk lager dan bij een verhuizing naar een 
zorgcentrum. Maar let op: de woonlasten en alles wat daarmee samenhangt 
blijven voor u.



Vertrouwd thuis blijven wonen ondanks een grotere hulpvraag? 
Dat kan met het Volledig Pakket Thuis (VPT) van Careyn. U krijgt 
de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Veilig en vertrouwd. 
En u hoeft er niet voor te verhuizen. U blijft dus in uw eigen 
omgeving wonen, met de vertrouwde mensen om u heen.

Voor wie is een VPT een uitkomst?
Komt u in aanmerking voor langdurig verblijf in een verpleeghuis, maar wilt 
u toch liever thuis blijven wonen? En liefst op een verantwoorde en veilige 
manier? Dan is een VPT iets voor u. We doen er alles aan om u op een prettige 
manier in uw eigen huis te laten wonen. Niet alleen met zorg, maar ook met 
extra aandacht of met huishoudelijke ondersteuning. Natuurlijk betrekken we 
daar ook uw naasten bij. Gezamenlijk kijken we naar wat wel en niet mogelijk 
is. Wel zo fijn omdat het belangrijk is dat een VPT ook echt bij uw situatie past. 

Uw VPT-team
Bij een VPT komt een vast team aan huis. Dit team kijkt hoe we er samen voor 
kunnen zorgen dat uw leven prettig is. Wat kunt u nog zelf? Wat kan uw naaste 
en wat kan het team voor u betekenen? De zorg en ondersteuning wordt dus 
helemaal op uw situatie aangepast. Goed om te weten: er is ook voldoende 
ruimte voor een kopje koffie en een praatje. En waar mogelijk zetten we ook 
technologie in om langer veilig en verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. 
Gebeurt er bijvoorbeeld ’s-nachts iets? We hebben 24-uurs oplossingen klaar 
staan. U behoudt overigens uw eigen, vertrouwde huisarts.

Waar kunt u op rekenen bij een VPT?
Afhankelijk van uw situatie kan een VPT bestaan uit:
• Verzorging en verpleging
• Begeleiding en activiteiten
• Huishoudelijke ondersteuning
• Vervoer (in uitzonderingsgevallen)
• Hulp bij maaltijden (en maaltijd-     

vergoeding)
• Toezicht (met alarmeringssysteem)
• Ondersteuning mantelzorgers
• Behandeling

Wat zit er niet in het Volledig Pakket Thuis?
• Algemene huisartsenzorg, tandheelkundige zorg en geneesmiddelen. 
• Woonlasten en alles wat met het zelfstandig wonen samenhangt; denk aan 

huur, energie, belastingen, verzekeringen, telefoon, televisie en internet.
• Rolstoelen en aanpassingen aan de woning.

De voordelen van een VPT
• U kunt thuis blijven wonen
• Ondersteuning door een vast team, altijd nabij
• Meer aandacht voor welzijn, structuur en begeleiding
• Compleet zorgpakket 
• Lage eigen bijdrage Wlz
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