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Volledig Pakket Thuis 
op basis van zorgzwaartepakket 4 en hoger 
 
 

Op de locatie Over het Spoor (Veenendaal) biedt QuaRijn het 
Volledig Pakket Thuis (VPT) op basis van zorgzwaartepakket 4 en 
hoger. Dit is een pakket met onder andere dagelijkse persoonlijke 
verzorging, verpleging en begeleiding in de dagstructuur en bij 
welzijnsactiviteiten. U kunt het vergelijken met de vroegere 
verzorgingshuiszorg. U heeft een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) 
voor zorg met verblijf nodig. 
 
In uw dagelijks leven 
Met het Volledig Pakket Thuis op basis van zorgzwaartepakket 4, 
krijgt u dagelijks persoonlijke verzorging en als het nodig is 
verpleging. U kunt kiezen om samen met andere mensen die in 
dezelfde locatie wonen de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten) 
te nuttigen of om in uw eigen appartement te eten. Eet u liever in uw 
appartement, dan kunt u hierbij begeleiding en ondersteuning krijgen. 
Op afspraak geeft een medewerker uw appartement een lichte 
schoonmaakbeurt. Kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden 
worden door een medewerker van het VPT-team verricht. Wij spreken 
met u af wat er moet gebeuren, hoe dit wordt gedaan en op welk 
tijdstip. Het organiseren van activiteiten is een belangrijk onderdeel 
van het VPT. Naast dagelijkse activiteiten worden er regelmatig 
uitstapjes georganiseerd. Een enkele keer wordt hiervoor een kleine 
bijdrage gevraagd. 
 

Levering en uitvoering 
De zorg en de diensten worden geleverd door medewerkers van het 
VPT-team van de locatie. De zorg wordt geleverd volgens de 
toegekende indicatie. Uitgangspunt zijn uw wensen en behoeften, die 
worden vastgelegd in het leefplan, dat onderdeel uitmaakt van het 
cliëntdossier. U krijgt een cliëntbegeleider toegewezen die u bij de 
uitvoering van het leefplan persoonlijk begeleidt. Minimaal één keer 
per jaar bekijken we samen met u of de gemaakte afspraken nog 
passen bij uw situatie.  



Medische diensten 
U kunt uw eigen huisarts houden. Voor intensieve medische 
begeleiding werken wij samen met de specialist ouderengenees-
kunde van het QuaRijn Kennis en BehandelCentrum en met het 
verpleegkundig team van QuaRijn. 
 
Woonlasten 
Omdat u met een Volledig Pakket Thuis zelfstandig woont in uw 
appartement betaalt u zelf de woonlasten (huur, energie, 
verzekeringen, belastingen etc.). Hier staat tegenover dat u aan het 
CAK de lage eigen bijdrage betaalt in plaats van de hoge eigen 
bijdrage. Huurtoeslag is, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, 
mogelijk als u in Beatrix, Over het Spoor, De Schermerij of het Ewoud 
en Elisabeth Gasthuis huurt. Meer informatie over huurtoeslag vindt u 
op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl.  
Als uw woning aangepast moet worden, kunt u bij het Wmo-loket van 
de gemeente informeren naar de mogelijkheden. 
 

Zorgkosten 
De kosten van de zorg worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz). U bent een wettelijk bepaalde eigen bijdrage verschuldigd. 
Deze is inkomensafhankelijk en wordt vastgesteld en geïncasseerd 
door het Centraal Administratie Kantoor. Het telefoonnummer vindt u 
op de achterzijde. 
 
Overige kosten 
Overige kosten als maaltijden en huishoudelijke zorg vallen binnen 
het Volledig Pakket Thuis. 
 
Hoe kom ik aan Volledig Pakket Thuis? 
Voor Volledig Pakket Thuis heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met 
verblijf nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). Als u hierbij hulp nodig heeft, kunt u het Service Bureau 
QuaRijn bellen. De telefoonnummers vindt u op de achterkant van 
deze folder. 



Andere mogelijkheden  
Leven zoals u gewend bent. Dat vinden we bij QuaRijn belangrijk. Als 
dit niet meer gaat zoals u graag zou willen, bespreek het dan gerust 
met ons. We bieden een luisterend oor en vinden samen een 
oplossing die bij u past: 
 

● Thuiszorg met of zonder personenalarmering  
● Eerstelijnsbehandelingen (QuaRijn Kennis en BehandelCentrum)  
● Dagactiviteiten 
● Diverse vormen van dagbehandeling  
● Revalidatie  
● Volledig Pakket Thuis op basis van zorgzwaartepakket 5 of 7 in een 
kleinschalig woonvorm voor mensen met dementie  
● intensieve verzorging en verpleging. 
 

Contact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M&C/Folders/VPT/IB/mei 2021 

Service Bureau QuaRijn  
Voor ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie. 
Telefoon: 085 488 99 00 
Maandag tot en met vrijdag 08.30 – 17.00 uur 

Internet: www.QuaRijn.nl 

Centrum Indicatiestelling Zorg  
Voor het aanvragen van een indicatie. 
Telefoon: 088 – 789 10 00 
Internet: www.ciz.nl 
 
 


