Volledig pakket thuis
De voordelen van thuis wonen gecombineerd met volwaardige zorg

www.pzcdordrecht.nl

Wie zijn wij?
Woonzorgcentrum Dubbelmonde staat voor welzijn, wonen en welverdiend genieten.
Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in de aanleunwoningen van
Dubbelmonde. In deze brochure vertellen wij u meer over een van onze diensten: het
volledig pakket thuis (VPT). Wat houdt dit in? En wat heeft u nodig om hiervoor in
aanmerking te komen? Als u na het lezen van deze informatiebrochure nog vragen
heeft, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Over Dubbelmonde
Woonzorgcentrum Dubbelmonde ligt in de
rustig gelegen, groene wijk Dubbeldam en
biedt huisvesting aan ruim 100 bewoners.
Direct naast ons woonzorgcentrum staan
184 huurwoningen waar mensen volledig
zelfstandig wonen en gebruik kunnen maken
van onze zorg. Dubbelmonde is onderdeel
van PZC Dordrecht. Onze doelstelling is om
u in een veilige woonomgeving welzijn en
zorg te bieden. Zo kunt u uw zelfstandigheid
behouden en mogelijk verhogen. Wij streven
ernaar dat u zoveel mogelijk kunt wonen en
leven zoals u dat wilt.

kan krijgen. Alleen met een VPT krijgt u deze
zorg in uw aanleunwoning. Een breed pakket
van zorg en diensten door een vast
zorgteam met één vast aanspreekpunt. Dit is
de eerst verantwoordelijke verzorgende
(EVV). Dat maakt het voor u makkelijk en
overzichtelijk.

Volledig pakket thuis

Daarnaast bent u van harte welkom bij de
gezamenlijke activiteiten die wij organiseren
in Dubbelmonde.

Dubbelmonde biedt u de mogelijkheid om
de voordelen van het wonen in uw eigen
woning te combineren met de volwaardige
zorg vanuit ons woonzorgcentrum. We
noemen deze dienst volledig pakket thuis,
oftewel: VPT.

Wat is VPT?
Het volledig pakket thuis kan u helpen zo
lang mogelijk zelfstandig te wonen. U komt
in aanmerking voor een VPT als u zelfstandig
in onze aanleunwoningen woont en beschikt
over een geldige indicatie vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz).* Zorg vanuit het VPT
omvat bijna alle zorg die u met uw
Wlz-indicatie ook in ons woonzorgcentrum.

Het volledig pakket thuis omvat:
- persoonlijke verzorging en verpleging
- persoonsalarmering
- maaltijden (eten en drinken)
- schoonmaak/huishoudelijke hulp
- wasservice

* Als u langdurig intensieve zorg nodig
heeft, komt u in aanmerking
voor een indicatie voor de Wet
langdurige zorg (Wlz). Een indicatie is
een besluit waarin staat op welke zorg
en op hoeveel zorg u recht heeft. Deze
indicatie wordt afgegeven door het
Centrum Indicatiestelling Zorg; CIZ
(www.ciz.nl).

3

Diensten binnen het VPT
Eerder hebben we benoemd op welke diensten uit het VPT u recht heeft. Hieronder
lichten we deze diensten toe.
Persoonlijke verzorging en verpleging
De verpleegkundige of EVV gaat met u in
gesprek om te kijken welke wensen u heeft
op het gebied van persoonlijke verzorging
en verpleegkundige zorg. Deze afspraken
worden vastgelegd in uw zorgleefplan. Dit
plan wordt samen met u opgesteld en hierin
vindt u alle afspraken terug die wij
gezamenlijk hebben gemaakt over de zorg
die wij leveren. Maar dat niet alleen. Wij
spreken ook af wat u zelf doet en wat uw
naasten doen. Hierbij staat uw welzijn
voorop.
Persoonsalarmering
Dubbelmonde heeft in iedere
aanleunwoning persoonsalarmering. Dit is
een alarmeringskastje, aangevuld met een
hals- of polsalarm. Als u de knop indrukt,
krijgen wij een signaal. Vervolgens komt u
direct in contact met een
(zorg)medewerker. Afhankelijk van uw
hulpvraag komen wij zo snel mogelijk in
actie.
Maaltijden (eten en drinken)
U ontvangt dagelijks een warme maaltijd.
Deze wordt in uw eigen woning of in
restaurant De Koningshoff geserveerd. De
broodmaaltijden dient u zelf te verzorgen.
Hier staat een vergoeding tegenover die op
uw rekening wordt gestort. Daarnaast
zorgen wij voor voldoende drinken zoals
koffie, thee, appel- of sinaasappelsap.
Wilt u naast deze maaltijden nog meer eten
en drinken (zoals extra drinken, snacks en
alcoholische dranken)? Dan betaalt u de
kosten daarvan zelf. Dieetvoeding wordt
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verstrekt op basis van advies van uw
(huis)arts of diëtist (medisch noodzakelijk).
Hiervoor brengen wij geen kosten in
rekening. De vergoeding hiervan loopt via
uw zorgverzekering.
Schoonmaak/huishoudelijke hulp
Dubbelmonde zorgt ervoor dat uw
aanleunwoning een keer per week wordt
schoongemaakt. Afspraken hierover staan in
uw zorgleefplan. Een aantal huishoudelijke
werkzaamheden behoort niet tot het
standaardpakket. Denk hierbij aan het
reinigen van vloerbedekking, vitrage en
overgordijnen. Wilt u aanvullende
huishoudelijke taken inkopen? Dat kan. Deze
vallen buiten de Wlz-indicatie en daar zijn
extra kosten aan verbonden. Meer
informatie hierover kunt u opvragen bij de
teamleider huishoudelijke hulp van de
thuiszorg. U kunt haar bereiken via het
telefoonnummer van de receptie in
Dubbelmonde.
Wasservice
Uw bedden- en linnengoed kunnen op
kosten van Dubbelmonde worden
gewassen. Het wassen van kleding betaalt u
zelf. U mag de was uiteraard ook door
familie laten verzorgen. Meer informatie
over de wasservice kunt u vinden in de
servicedienstengids.

Diensten buiten het VPT
Onderstaande diensten vallen buiten het VPT, maar zijn wel van belang als u in de
aanleunwoningen van Dubbelmonde komt wonen.

Aanbod van specialisten
Als uw zorgverzekering het toelaat, kunt u
naast de huisarts ook gebruikmaken van ons
interne aanbod van specialisten zoals de
fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of
diëtist. Een eventuele vergoeding hiervoor
loopt via uw zorgverzekering.
Algemene en persoonlijke hulpmiddelen
Hulpmiddelen voor algemeen gebruik (zoals
bijvoorbeeld een douchestoel) worden door
Dubbelmonde verzorgd. Voor alle
persoonlijke hulpmiddelen zoals
gehoorapparaat, rolstoel, scootmobiel, et
cetera bent u zelf verantwoordelijk. Deze
hulpmiddelen vallen onder de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of
onder uw zorgverzekering.

Pedicure
Dubbelmonde is verantwoordelijk voor het
overnemen van persoonlijke zorg als een
bewoner dit niet meer zelf kan. Als er sprake
is van medische voetzorg schrijft uw huisarts
een behandeling voor door een
gespecialiseerde pedicure of podotherapeut.
Deze kosten kunt u declareren bij uw
zorgverzekeraar.
Inrichting woning
U zorgt zelf voor de inrichting van uw
woning. Als u televisie wilt kijken of bellen
met een vaste telefoonlijn, betaalt u hiervoor
zelf de aansluit-, abonnement- en
gesprekskosten aan de provider. Dit geldt
ook voor internet.
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Wet- en regelgeving

Vragen of interesse?

Zolang u in uw aanleunwoning blijft wonen
en gebruikmaakt van het VPT, blijven uw
huisarts en tandarts medisch
verantwoordelijk. Wel werken we samen met
een aantal apotheken. Het is van belang dat
u gebruikmaakt van een van deze apotheken
zodat uw medicatie goed en veilig wordt
geregeld. Vergoedingen voor bijvoorbeeld
specialisten worden geregeld vanuit uw
zorgverzekering. Voor voorzieningen op het
gebied van mobiliteit en woningaanpassing
is de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) van toepassing.

Wilt u meer weten over het volledig pakket
thuis? Neem dan contact op met de
Zorgwinkel via zorgwinkel@pzcdordrecht.nl
of 078 652 88 00. Onze zorgconsulenten
helpen u graag.

Eigen bijdrage
Vanaf de dag dat u over een Wlz-indicatie
beschikt, bent u wettelijk verplicht een eigen
bijdrage te betalen. Ook als u gebruikmaakt
van het volledig pakket thuis. Dit pakket valt
onder de lage eigen bijdrage. De hoogte van
deze eigen bijdrage wordt vastgesteld en
geïncasseerd door het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). Bij de
vaststelling van de eigen bijdrage wordt
rekening gehouden met uw jaarinkomen
(pensioen, AOW, lijfrenten en dergelijke).
Informatie over uw eigen bijdrage kunt u
vinden op www.hetcak.nl.
Woonlasten
Omdat u met een VPT zelfstandig blijft
wonen, betaalt u zelf de woonlasten zoals
huur, water, licht en de servicekosten.
Afhankelijk van uw inkomen behoudt u het
recht op huurtoeslag. Deze kunt u
berekenen met behulp van de website van
de Belastingdienst: www.toeslagen.nl. Ook
verzekeringskosten zoals een brand-,
inboedel- en WA-verzekering zijn voor uw
rekening.
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Op www.pzcdordrecht.nl vindt u meer
informatie over Dubbelmonde en de
diensten die wij leveren. In de brochure van
woonzorgcentrum Dubbelmonde vertellen
wij u meer over onze dienstverlening,
medezeggenschap, klachtenregeling, et
cetera. U kunt de brochure opvragen bij de
Zorgwinkel of downloaden op onze website:
www.pzcdordrecht.nl/handige-documenten.
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