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Brochure Volledig Pakket Thuis (VPT) 
 
VPT is een keuze mogelijkheid 
VPT is geschikt voor cliënten die nog thuis willen blijven wonen of in een geclusterde woonvorm 
zoals een aanleunwoning bij Rosengaerde, en nog geen opname wens hebben in een verzorgings- 
of verpleeghuis of waarbij noodzaak van een opname nog niet aanwezig is. Op basis van 
zorgprofiel 4 of hoger kunt u dus een keuze maken om de geïndiceerde zorg in de vorm van een 
“Volledig Pakket Thuis” (VPT) in een aanleunwoning van Rosengaerde te ontvangen. De 
aanleunwoningen bieden beschutting en veilig wonen. De reden om voor een VPT te kiezen kan 
zijn dat het voor u veiliger is omdat er meer toezicht op afstand is of omdat u acute zorg, 
nachtzorg of regelmatig zorg op geplande of ongeplande tijden nodig heeft. Er zijn in de 
aanleunwoning continue zorgmedewerkers aanwezig, 24 uur per dag, 7 dagen per week.  
 
Procedure VPT aanvraag, besluit en beschikking 
Het CIZ stelt de indicatie voor Wlz zorg. Rosengaerde toetst of het VPT  in uw situatie verantwoord en 
doelmatig geleverd kan worden. 
 

Inhoud van zorgarrangement Volledig Pakket Thuis 
In VPT zit 24-uurs zorg (persoonlijke verzorging en/of verpleging, begeleiding) evt. behandeling. 
Het gaat daarbij om ongeplande zorg op afroep en zorg op afspraak. Maar ook voldoende toezicht 
en bescherming, maaltijden, schoonmaakondersteuning en welzijnsactiviteiten.  
 
Gemiddelde omvang van zorg per week inclusief welzijn 
Vanuit de Wet langdurige zorg heeft u in een:  
VPT 4: gemiddeld 11 uur tot 13,5 uur hulp en zorg bij wonen 
VPT 5: gemiddeld 16,5 uur tot 20 uur hulp en zorg bij wonen  
VPT 6: gemiddeld 16,5 uur tot 20 uur hulp en zorg bij wonen 
VPT 7: gemiddeld 20 uur tot 24,5 uur hulp en zorg bij wonen 
VPT 8: gemiddeld 24,5 uur tot 29,5 uur hulp en zorg bij wonen 
Het grootste deel van de tijd wordt besteed aan directe zorg en contact maar ook een deel voor 
zorgcoördinatie.  
 
Mantelzorg 
In veel situaties waarin VPT wordt geleverd, is sprake van inzet door mantelzorg (sociaal 
netwerk). Belangrijk speerpunt is dat mantelzorgers zo veel mogelijk betrokken blijven bij uw zorg 
en begeleiding.  Wij hechten grote waarde aan mantelzorger(s)inzet en zien dit als een belangrijk 
samenspel tussen u, uw mantelzorger en de zorgverlener. Wij maken dus duidelijke afspraken 
met uw mantelzorgers, die passen bij uw wensen en leggen dat dus vast in uw Zorgplan. 
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Behandelcomponent behandeling 
Bij een VPT blijft uw huisarts hoofdbehandelaar en is eindverantwoordelijk voor uw medische 
zorg en dat valt onder uw zorgverzekering.  
Behandeling is bij het VPT geen standaard onderdeel van de zorg. Wel kan de specialist 
ouderengeneeskunde (SO) de huisarts via consultatie en medebehandeling ondersteunen.  
Ook kan de huisarts naast de specialist ouderen geneeskunde (SOG)  andere behandelaren c.q. 
paramedische disciplines/therapeuten van Rosengaerde bij uw behandeling betrekken. Zij 
onderhouden met elkaar contact en werken nauw samen met uw huisarts. Denk bijv. aan de 
fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, logopedist of diëtist, verpleegkundig specialist.  
Heeft u een VPT zonder de component behandeling dan kan alsnog behandeling individueel 
worden gegeven maar dan op tijdelijke basis. Hiervoor zal Rosengaerde de tijdelijke behandeling 
via een aparte procedure bij het zorgkantoor aanvragen. 
 
Begeleiding bij behandeling 
Begeleiding kan bestaan uit ondersteuning, het van u overnemen van bepaalde activiteiten of het 
geven van structuur. Als u niet (meer) alleen een ziekenhuis of een therapeut kunt bezoeken, dan 
kan Rosengaerde uw begeleiding ernaar toe organiseren. Dan doen wij met behulp van uw eigen 
netwerk of vrijwilligers. 
 
Farmaceutische zorg, tandheelkundige zorg en paramedische zorg. 
Hiervoor blijft u aangewezen op uw zorgverzekering. (Zvw) 
 
Schoonmaakondersteuning en wasverzorging 
Binnen het VPT zijn de mogelijkheden voor schoonmaakondersteuning beperkt. Het betreft alleen 
het schoonhouden van de woonruimte. Koken of boodschappen doen vallen hier niet onder. 
Het wassen van platgoed valt onder schoonmaakondersteuning. De kosten van het wassen en 
verzorgen van platgoed (hoeslakens en dekbedovertrekken enz.) zijn voor Rosengaerde.  
De normale waskosten voor het “lijfgoed” moet u zelf bekostigen. Ook de eventuele partner die 
niet beschikt over een VPT pakket kan van deze voorziening gebruik maken. De tarieven van het 
wassen en verzorgen van uw kleding (lijfgoed) zijn opvraagbaar bij de administratie van 
Rosengaerde. Wanneer Rosengaerde ook het lijfgoed moet wassen wordt de schoonmaaktijd iets 
uitgebreid. 
 
Maaltijden 
Maaltijden (dit omvat ook voldoende drinken, tussendoortjes, fruit en medisch noodzakelijke 
voedingssupplementen) worden geleverd vanuit Rosengaerde, maar u kunt dit zelf ook 
organiseren.  Bij VPT is er keuze uit verschillende  tussen 'leveringsvormen' van de maaltijd 
variërend van maaltijd van Rosengaerde bij u thuis, of eten in de ontmoetingsruimte de Blauwe 
Bogen in Rosengaerde of de Kajuit in het Anker of zelf koken.  
Medisch noodzakelijk dieet 
U bent voor dieetpreparaten en dieetvoeding aangewezen op de farmaceutische zorg van uw 
zorgverzekering.  

 
Let op: Afhankelijk van de individuele overeenkomst zijn er rechten en afspraken. Feitelijk heeft u 
een VPT omdat er een bepaald ZZP profiel is en u baat heeft bij een totaalpakket. Er zit een flexibel 
element in de VPT en dat zijn de broodmaaltijden. 
Rosengaerde hanteert geen terugbetaling principe voor warme maaltijden. Als u ervoor kiest om 
zelf te koken heeft Rosengaerde geen verplichting om restitutie te verlenen. Wanneer u toch 
keuzevrijheid wilt hebben over alle componenten dan zou u kunnen kiezen voor een PGB.  
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U heeft dus de volledige vrijheid om wel of geen gebruik te maken van warme maaltijden van 
Rosengaerde.  
 
Broodmaaltijden, verstrekking van koffie, thee en fruit, blauwe bogen pas 
Dit onderdeel vertegenwoordigt een maandelijks geldbedrag dat naar u wordt gerestitueerd 
zodat u dit naar eigen inzicht kan besteden. De keuze mogelijkheden zijn: 
1. U kiest ervoor dat het restitutiebedrag wordt overgemaakt naar uw eigen bankrekening. U 

kunt de boodschappen in de winkel van uw eigen keuze. Dit kan (voor cliënten in de 
aanleunwoningen op het terrein van Rosengaerde) natuurlijk ook in onze winkel in de 
ontmoetingsruimte de Blauwe Bogen.  U betaalt contant of pint met uw eigen bankpas). 
Voor cliënten in het Anker geldt alleen optie 1. 

2. U  kiest voor de Blauwe Bogen pas waarop het restitutiebedrag is overgemaakt. U kunt met 
deze Blauwe Bogenpas alle inkopen in onze winkel betalen en telkens zelf de pas 
opwaarderen. 

3. U kiest voor de Blauwe Bogen pas maar het restitutiebedrag wordt op uw eigen bankrekening 
gestort. U bepaalt dan zelf welk geld bedrag op de Blauwe Bogen pas wordt gezet.  

4. U betaalt uw boodschappen met de Blauwe Bogen pas.  
5. Als u later uw keuze wilt wijzigen dan dient u dit aan te geven bij de verzorging.  
 
Dagbesteding / Dagbehandeling naast VPT 
De component dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van het VPT. Dagbesteding / 
dagbehandeling (ook dagactiviteit genoemd) is een structurele tijdsbesteding met een 
welomschreven doel waarbij u actief wordt betrokken en die u zingeving verleent. 
Onder dagbesteding/dagbehandeling wordt dus niet verstaan: 
- een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden; 
- welzijnsactiviteiten zoals zang, bingo, handwerken, uitstapjes en dergelijke. 
 
Welzijnsactiviteiten / Dagbesteding 
U kunt gebruik maken van de verschillende vormen van welzijnsactiviteiten in Rosengaerde en in 
Het Anker maar het initiatief voor deelname hieraan blijft bij u liggen. De keuze is aan u. 
Er worden diverse welzijnsactiviteiten aangeboden die gratis zijn. Daarnaast kunt u kiezen voor 
een persoonlijk welzijnsarrangement waaraan kosten zijn verbonden. De dagbestedingscoach kan 
hierbij helpen tegen een eenmalig tarief.  
Graag verwijzen we u naar de brochure “op een prettige manier oud worden”.   
 
Vervoer 
Een vervoerspas valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor kunt een 
beroep doen op de gemeente Dalfsen. 
 
Hulpmiddelen 
Voor individueel aangepaste hulpmiddelen en rolstoelen thuis blijft u aangewezen op de  
zorgverzekering. (Zvw) 
Outillagemiddelen bij u thuis zijn wel onderdeel van VPT. Outillagemiddelen zijn voorzieningen 
die voor meer mensen, eventueel navolgbaar, te gebruiken zijn, zoals een draaischijf, tillift en 
postoel. 
 
Bovenbudgettaire hulpmiddelen 
Dit zijn  bijv. verbandschoenen. Dit valt ook onder uw zorgverzekering. (Zvw) 
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Wonen en leven 
Bij een VPT is er sprake van scheiden van wonen en zorg. Dit betekent dat zelfstandig thuis 
woont. Het wonen en de inrichting van de woning vallen niet onder het VPT. 
De kosten voor de huur of hypotheek van de woning, onderhoud, andere gebruikelijke kosten 
zoals energiekosten, kosten voor televisie en telefoon, belastingen en verzekeringen, en facilitaire 
zaken (bijvoorbeeld het vervangen van een lamp) behoren niet tot de VPT en moet u zelf regelen.  
 
Woningaanpassingen 
Voor woningaanpassingen kunt u een beroep doen op de Wmo. Rosengaerde kan de noodzaak 
van woningaanpassingen signaleren en u doorverwijzen naar de gemeente. 
 
Toezicht en bescherming (veiligheid) 
Toezicht en bescherming zijn onderdeel van VPT. Het moet o.i. verantwoord en veilig zijn dat u in 
een zorgwoning hetzij nabij Rosengaerde of in Het Anker uw zorg ontvangt. Hiervoor dient u in 
staat te zijn nog enige regie te voeren. Zolang dat het geval is, kan Rosengaerde invulling geven 
aan toezicht en bescherming en daar afspraken met u over maken.  
 
Alarmering 
Vooralsnog beschikken de zorgwoningen op het terrein van Rosengaerde in Dalfsen over een 
bestaand alarmeringsysteem (met een halsalarm) dat u kunt gebruiken bij hulpvragen en bij 
calamiteiten.  
Voor de appartementen in het Anker te Lemelerveld geldt dat niet.  U bent zelf verantwoordelijk 
voor de apparatuur van alarmering. U kunt dit huren bij Rosengaerde en hiervoor een 
abonnement op personenalarmering van Rosengaerde nemen. Hieraan zijn kosten verbonden. 
Afspraken hierover, indien gewenst in combinatie met sleutelbeheer, worden vastgelegd in het 
zorgplan. 
 
Onverantwoorde en geen veilige zorg 
Als wij de zorg die past bij uw zorgbehoefte in de thuissituatie niet meer verantwoord of niet 
meer veilig kunnen leveren, bijvoorbeeld vanwege het ziektebeeld of complexe zorg, dan gaan wij 
met u in overleg over het voortzetten van zorglevering op een andere wijze.  
Rosengaerde kan op basis van de zorgovereenkomst de leveringsvorm VPT opzeggen als de 
veiligheid in het geding is en deze niet meer gegarandeerd kan worden. Met het oog op uw 
veiligheid en die van onze medewerkers, ondernemen we soms acties zoals het plaatsen van 
afsluiting van het gasfornuis of we verwijzen door naar de gemeente voor andere voorzieningen. 
Dat is helemaal afhankelijk van uw situatie.  
 
Beleid ten aanzien van cliënten met een dementie en (ernstig) dwaalgedrag 
Wanneer er sprake is van zodanig dwaalgedrag dat naar de mening van de specialist 
ouderengeneeskunde en/of MDO team niet meer kan worden gesproken van verantwoorde en 
veilige zorg aan de cliënt, gaan wij met u en/of met familie in gesprek. Er kan dan worden 
geadviseerd om u zo spoedig mogelijk over te plaatsen naar een “gesloten” setting. De 
besluitvorming tot overplaatsing naar een gesloten afdeling ligt bij de specialist 
ouderengeneeskunde. De familie wordt vroegtijdig en nauw betrokken en geïnformeerd over een 
voorgenomen besluit tot overplaatsing. 
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Voor opname op een gesloten afdeling is een BOPZ verklaring noodzakelijk. De (wettelijk) 
vertegenwoordiger wordt geïnformeerd over de aanvraag, indien er nog geen BOPZ verklaring 
aanwezig is. De specialist ouderengeneeskunde kan zelfstandig een BOPZ verklaring aanvragen. 
 
Wijkfunctie 
Rosengaerde stelt haar voorzieningen ter beschikking aan andere kwetsbare burgers in de 
gemeente Dalfsen zoals kapsalon, ontmoetingsruimten, pedicures, audicien, klussendienst, 
schoonmaakondersteuning, overdenkingbijeenkomsten en allerlei welzijnsactiviteiten. 
 
Kwaliteit van zorg en het Zorgplan 
Uw persoonlijke wensen en behoeften, maar ook de gemaakte afspraken worden in overleg 
vastgelegd in het zorgplan. Ook op welke manier zorg en ondersteuning wordt geboden leggen 
we vast. Als anderen ook voor u zorgen, nemen we dit op in het zorgplan. Minimaal twee keer per 
jaar wordt u en het zorgplan in het MDO besproken. U wordt dringend uitgenodigd om hieraan 
deel te nemen. Het gaat immers over de hulp en zorg aan u . Ook de paramedische disciplines die 
bij uw zorg zijn betrokken zijn aanwezig.  
 
Eigen bijdrage en overeenkomst 
Uw zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Er geldt een eigen bijdrage regeling die door het CAK 
wordt vastgesteld. (Centraal Administratie Kantoor) De eigenbijdrage wordt gebaseerd op uw 
inkomen en vermogen. Rosengaerde sluit met u een VPT overeenkomst.   
 
Cliëntondersteuning 
Wij wijzen u erop dat u ook bij de gemeente Dalfsen Afd.  Samen doen in Dalfsen terecht kunt voor 
mogelijkheden voor ondersteuning. Tel. 0529-488388 
 

Heeft u meer vragen of meer behoefte aan informatie? 
De klantadviseurs van Rosengaerde kunnen u ondersteunen en verder helpen. Ze zijn op 
werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0529-431541. Er is een telefonisch 
spreekuur van 9.00 uur tot 10.00 uur.  
Dan kunt u ook bellen voor het maken van een afspraak. Mailen kan natuurlijk altijd. Het mail 
adres is: klantadvies@rosengaerde.nl .  
Uitgebreide informatie over Rosengaerde vindt u terug op onze website: www.rosengaerde.nl 
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