
Vivent Volledig Pakket Thuis

Zelfstandig blijven wonen, maar met 
een compleet pakket aan zorg- en 

dienstverlening

U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, in een voor u 

vertrouwde omgeving. Ook als u intensieve(re) zorg nodig heeft. 

Vivent biedt u Volledig Pakket Thuis (VPT): een volledig pakket zorg- en dienstverlening 

onder verantwoordelijkheid van Vivent, in uw eigen vertrouwde woning. 

Zo krijgt u alle zorg die u nodig heeft én kunt u zelfstandig blijven wonen.  



Wat valt er niet onder het Volledig 
Pakket Thuis?
• Huisartsenzorg

• Geneesmiddelen

• Fysio- en ergotherapie

• Logopedie 

• Tandheelkundige zorg

Deze zorgverlening ontvangt u, zoals u gewend 

bent, van uw vertrouwde zorgverleners. Eventueel 

kunt u een beroep doen op de behandelaren en 

therapeuten van Vivent. De kosten hiervoor vallen 

onder uw zorgverzekering. 

• Woonlasten (huur, energie, waskosten, 

   belastingen, verzekeringen, telefonie, televisie 

   en internet)

Deze kosten draagt u zelf. Voor 

woningaanpassingen en de aanschaf  van 

hulpmiddelen (zoals een rolstoel) kunt u een 

beroep doen op de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) binnen uw gemeente.

Wanneer komt u in aanmerking voor 
Vivent Volledig Pakket Thuis?
Voor Vivent Volledig Pakket Thuis heeft u een 

indicatie nodig van de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Een aanvraag voor een WLZ-indicatie doet u via 

het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Uw wijkverpleegkundige kan u hierbij adviseren 

en ondersteunen. Wanneer u beschikt over een 

Wlz-indicatie, betaalt u een inkomensafhankelijke 

eigen bijdrage vanaf  de dag dat de Wlz indicatie 

is toegekend. De hoogte van deze eigen bijdrage, 

kunt u berekenen op www.hetcak.nl.

Als thuis blijven wonen niet meer gaat
Wanneer de zorgverlening thuis niet meer veilig of  

verantwoord is, dan gaat de wijkverpleegkundige 

samen met u en eventueel uw mantelzorgers in 

gesprek om te kijken naar de thuissituatie en een 

eventuele verhuizing naar een woonzorgcentrum 

dat bij u past. Vanzelfsprekend houden wij hierbij 

zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur, wensen 

en behoeften én de wet- en regelgeving. 

Meer informatie?
Voor meer informatie over het Volledig Pakket Thuis 

neemt u contact op met de wijkverpleegkundige 

van uw thuiszorgteam of  de afdeling 

Zorgbemiddeling van Vivent, 088 - 163 70 00 of  

info@vivent.nl.

Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding individueel 
en Dagbesteding/
begeleiding groep

Hulp bij het huishouden Alarmering/
ongeplande zorg 

Maaltijden
(eten/drinken)

Vervoer van/naar 
dagbesteding

Logeeropvang ter 
ontlasting van de 

mantelzorg

Zorg die bij u past
Onze zorgprofessionals staan voor u klaar. Vivent 

heeft de mensen, de kennis, de ervaring en de 

technologie in huis (bijvoorbeeld een elektronische 

medicatiedispenser) om u te helpen het beste uit 

uw dag te halen en uw leven in te richten zoals u 

dat wilt. U bepaalt zelf  hoe u uw zorg wilt invullen. 

De wijkverpleegkundige van Vivent kijkt graag 

samen met u hoe Vivent u hierin kan ondersteunen, 

passend binnen de mogelijkheden van het VPT 

en het bijbehorende budget van uw indicatie voor 

de Wet langdurige zorg (Wlz). Samen met de 

wijkverpleegkundige legt u de gemaakte afspraken 

vast in een zorgplan op maat. Omdat uw situatie 

kan veranderen, evalueren we uw zorgplan met 

vaste regelmaat. Indien nodig passen we de zorg 

en ondersteuning aan. 

Vivent Volledig Pakket Thuis
Wanneer u kiest voor het Volledig Pakket Thuis 

van Vivent, zijn wij verantwoordelijk voor het 

leveren van alle benodigde zorg- en 

dienstverlening. U krijgt een pakket dat is 

afgestemd op uw situatie. Dat kan bestaan uit:

In sommige situaties werkt Vivent binnen het 

Volledig Pakket Thuis samen met een andere 

organisatie. De wijkverpleegkundige en uw 

Vivent Contactpersoon (VCP) zijn uw vaste 

aanspreekpunten. Zij coördineren uw dagelijkse 

zorgverlening.

Wassen platgoed


