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Inleiding 
 
Als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf (een zorgprofiel ZZP) maar niet binnen 
een instelling wilt wonen, dan kunt u ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuis-
situatie. Dit kan onder andere door middel van een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Bij 
een volledig pakket thuis blijft u in uw eigen woning, maar betrekt u de zorg van een 
instelling bij u in de buurt. Het voornaamste verschil met een reguliere opname is dat 
u zelf verantwoordelijk bent voor uw huisvestingskosten. U betaalt aan het CAK (Cen-
traal Administratiekantoor) een lagere eigen bijdrage dan bij verblijf in een zorginstel-
ling. Deze vorm van zorgverlening valt onder de Wlz (Wet Langdurige Zorg). 
 

Hoe werkt een VPT? 
 
Wanneer u een blijvende en voortdurende behoefte heeft aan permanent toezicht of 
24 uur per dag zorg in nabijheid nodig heeft, voldoet u aan de indicatiecriteria voor het 
VPT. Het CIZ stelt hier de indicatie voor. Het gaat om de zorg zoals vermeld in het 
zorgprofiel, inclusief eten, drinken en het schoonhouden van de woonruimte. U betaalt 
uw eigen woonkosten.  
U hebt VPT (Volledig Pakket Thuis)-zorg aangevraagd via Verpleeghuis Bergweide. 
Wij leveren u die zorg graag.  
 
 
Om u te kunnen garanderen dat u 24 uur per dag de best passende zorg ontvangt, 
hebben wij afspraken gemaakt met MeanderGroep. Zo zal MeanderGroep de onge-
plande zorgmomenten verzorgen, en u eventuele nachtzorg verlenen. 
 
 

Wat wordt geleverd in het Volledig Pakket Thuis: 
 

Persoonlijke verzorging en verpleging 
 

Samen met u bespreken wij welke persoonlijke zorg en verpleging u nodig heeft. Dit 
wordt vastgelegd in een persoonlijk zorgplan. 
De uren van dagbesteding worden meegeteld voor het maximaal in te zetten uren zorg, 
waarbij een dagdeel dagbesteding staat voor één uur persoonlijke verzorging. 
Indien blijkt dat u structureel ongeplande zorgmomenten nodig heeft, dan zal dit on-
derwerp van gesprek zijn tussen u en de HBO-verpleegkundige om te bezien of het 
zorgplan actueel is, of bijstelling behoeft dan wel dat een herindicatie noodzakelijk is. 
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Dagbesteding/vervoer 
 
De HBO-verpleegkundige van Bergweide zal samen met u de behoefte aan dagbeste-
ding bespreken. U kunt aansluiten bij de dagbesteding van een huiskamer binnen 
Bergweide en ook hier dan de warme maaltijd nuttigen. U kunt ook kiezen voor een 
dagbesteding bij een andere zorgaanbieder. Bergweide zal dan afspraken maken met 
deze zorgaanbieder inzake de facturering die ten laste komt van Bergweide.  
Met de familie/mantelzorgers zullen tenslotte ook de vervoersmogelijkheden bespro-
ken worden. Ook hiervoor geldt dat Bergweide de rekening ontvangt.  
 

 

Casemanager dementie 
 
Als de casemanager dementie al bij uw hulpverlening betrokken is, dan blijft dit ook in 
de toekomst het geval. De kosten hiervan zijn uiteraard voor Bergweide.  
 
 

Alarmering 
 
U kunt zélf de personenalarmering aanvragen bij MeanderGroep. Hiervoor sluit u een 
abonnement af mét zorgopvolging. Daarnaast kunt u een plusabonnement Meander-
Extra afsluiten t.b.v. het salto-voordeurslot, waarmee op een veilige wijze toegang tot 
uw woning wordt verkregen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Me-
anderGroep, www.meandergroep.com.  
 
Bergweide vergoedt u maandelijks de kosten van het personenalarm abonnement mét 
zorgopvolging en de kosten van het salto-slot. U dient de eenmalige aansluitkosten 
zelf te betalen.  
 
 

Maaltijden 
 
Bergweide betaalt aan u € 10,70 per dag (prijspeil 2021) indien u zelf zorgdraagt voor 
de drie maaltijden. U kunt er ook voor kiezen om de warme maaltijd van Bergweide af 
te nemen. In dat geval ontvangt u geen geldbedrag en wordt u geacht zelf zorg te 
dragen voor de broodmaaltijden. U ontvangt dan van ons de warme maaltijd op ge-
koelde wijze. 
 

Schoonmaak 
 
Bergweide draagt er zorg voor dat de schoonmaak bij u wordt verricht door een derde 
partij. Hiervoor wordt gemiddeld twee uur per week aangehouden. Bergweide ontvangt 
maandelijks de factuur van deze geleverde huishoudelijke zorg.   
 

  

http://www.meandergroep.com/
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Linnenpakket 
 
Bergweide betaalt u een vergoeding voor de verzorging van het linnenpakket. Hierbij 
kunt u denken aan beddengoed en handdoeken en washandjes.  
Wij gaan er nl. van uit dat u goed in staat bent het wasgoed zelf te regelen; u dient 
tenslotte ook uw persoonlijke wasgoed zelf te (laten) reinigen. Bergweide vergoedt u 
hiervoor maandelijks een bedrag van € 23,75 (prijspeil 2021). 
 

Tarieven 2021 die Bergweide aan u vergoedt1 
 
• personenalarmering:  

abonnement met zorgopvolging:  € 38,95 per maand 
eenmalige aansluitkosten:   € 83,52 de cliënt betaalt dit zelf   

• salto-voordeurslot:    € 14,00 per jaar  
• maaltijden–vergoeding:   € 10,70 per dag 
• linnengoed–vergoeding:  € 23,75 per maand  
• bij inzet dagbesteding bij een andere zorgaanbieder zullen er afspraken gemaakt 

worden over de maaltijden/vergoeding 
 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via 
telefoonnummer 045-5741515. Wij staan u dan graag te woord. 
 
 

 
  

 
1 Prijspeil 2021 
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