“Alle benodigde
zorg en
ondersteuning,
gewoon thuis”

Thuis wonen

met het Volledig Pakket Thuis
Heeft u een langdurige zorgvraag, maar wilt u zo lang mogelijk thuis blijven
wonen? Dat kan met behulp van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Een VPT
ondersteunt de wens zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Savant zorg
Steenovenweg 4 | 5708 HN Helmond
Postbus 222 | 5700 AE Helmond
(0492) 572 000
klantenservice@savant-zorg.nl

www.savant-zorg.nl

Savant zorgt er samen met u en uw

U kunt thuis blijven wonen of kiezen

mantelzorgers voor dat u in uw eigen

voor een appartement of kleinschalige

vertrouwde omgeving kunt blijven

woonvorm in een woonzorgcentrum.

wonen en zorg op maat ontvangt.

Wat is een Volledig Pakket Thuis

Wilt u meer weten of zorg aanvragen?
Kijk op www.savant-zorg.nl.

Een Volledig Pakket Thuis is een pakket zorgdiensten op maat dat u thuis
ontvangt. Het grootste voordeel is dat u, met ondersteuning van uw
mantelzorgers, in een woonomgeving naar wens kunt blijven wonen en
daar passende zorg ontvangt. Daarnaast kan bij een langdurige zorgvraag
met een Volledig Pakket Thuis de zorg flexibel worden georganiseerd.

Of neem contact op met onze
Klantenservice via:
Telefoon: (0492) 572 000
E-mail: klantenservice@savant-zorg.nl

Samen met de wijkverpleegkundige

Wat verandert er
wanneer u kiest voor een VPT

Samen met u en
de mantelzorgers

en uw mantelzorgers wordt er een

Met een Volledig Pakket Thuis verandert

De betrokkenheid van mantelzorg is bij een

kan bestaan uit verzorging, verpleging,

zorgarrangement op maat opgesteld. Hierin

uw indicatie en de financieringsvorm

VPT-situatie belangrijker dan wanneer u

casemanagement, huishoudelijke zorg,

staat beschreven welke zorg u ontvangt,

van een Zvw-indicatie met zorg die door

woont in een verpleeginstelling. We vinden

hulp bij onverwachte en acute zorgvraag

de inzet van mantelzorgers en hoe de zorg

de Zorgverzekeraar vergoed wordt, naar

de samenwerking met de mantelzorgers erg

(bijvoorbeeld bij een calamiteit in de nacht),

verdeeld wordt over de week.

een Wlz-indicatie. Ook worden diensten

belangrijk in optimale zorg aan cliënten. We

Zorg op maat

•	Personenalarmering met zorgopvolging

De zorg in een Volledig Pakket Thuis
wordt op maat samengesteld. Het pakket

vergoed zoals maaltijden en wasdiensten.

bekijken gezamenlijk wat de mantelzorger

De meeste zaken blijven echter zoals u

kan doen en passen onze zorg hierop aan.

ontvangt u de volgende verstrekkingen:

Waar kunt u gebruik
maken van een VPT

gewend bent:

We maken afspraken die passen bij de cliënt

•	Maaltijden. Voor de broodmaaltijden

U kunt bij Savant zorg ontvangen via een

•	Zorgverleners: u ontvangt de verzorging

en de mantelzorger en leggen die vast in

ondersteuning van de mantelzorger en
deelname aan dagbesteding. Daarnaast

krijgt u per dag een vergoeding. Voor de

Volledig Pakket Thuis als u een Wlz-indicatie

en verpleging van het reguliere

warme maaltijd kunt u een keuze maken

heeft en er voor kiest om zelfstandig te

zorgteam.

uit twee opties:

blijven wonen. Savant levert de zorg:

• 	een dagelijkse warme maaltijd,

• Thuis in uw eigen omgeving

inclusief koffie en thee, in een
woonzorgcentrum van Savant, of

•	In een woonzorgcentrum van Savant
in Helmond, Asten, Mierlo of Someren.

•	Huisvestingskosten: u blijft zelf

het Zorgleefplan.

Volledig Pakket Thuis aanvragen

verantwoordelijk voor de huur of

Om in aanmerking te komen voor een

eigendom van uw woonvorm.

VPT heeft u een Wlz-indicatie nodig. Uw

•	De basis medische zorg, zoals huisarts,

wijkverpleegkundige kan u helpen bij de

U huurt zelfstandig een appartement

medicijnen, tandarts en hulpmiddelen,

aanvraag van een Wlz-indicatie.

maaltijd per dag, zodat u zelf uw

waarbij u profiteert van zorg en diverse

blijft onder de Zorgverzekeringswet

U betaalt voor het VPT een eigen bijdrage

maaltijd kunt organiseren of bestellen.

servicediensten (wonen met zorg en

(Zvw) vallen. Uw huisarts blijft

die afhankelijk is van de hoogte van

De bedragen kunt u vinden op onze

service).

eindverantwoordelijke voor de algemene

uw inkomen. Het CAK kan u uitgebreid

behandeling.

informeren over deze bijdrage. Het CAK is

• 	een vergoeding voor de warme

website: https://www.savant-zorg.nl/
diensten/volledig-pakket-thuis/.

•	In Savant van Lenthof in Nuenen. Hier
biedt Savant zelfstandig kleinschalig

•	Voor eventuele woningaanpassingen

wonen voor mensen met dementie.

bereikbaar via 0800-0087 en www.hetcak.nl.

kunt u bij de gemeente een beroep

Op de website van het CAK kunt u ook zelf

bedlinnen en handdoeken. De bedragen

Voor meer informatie over de verschillende

doen op de Wet Maatschappelijke

berekenen welke eigen bijdrage op u van

kunt u vinden op onze website: https://

locaties van Savant, kijkt u op

Ondersteuning (Wmo).

toepassing is.

www.savant-zorg.nl/diensten/volledig-

www.savant-zorg.nl.

•	Een vergoeding voor het wassen van

pakket-thuis/.

