
Zo geregeld!
Naast Volledig Pakket Thuis biedt Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer onder andere:

•  Warme maaltijden via ’Tafeltje Dek Je’.
 De maaltijden worden dagelijks vers bereid in de keuken
 van Zorgcentrum Aelsmeer.
•  Restaurant in Zorgcentrum Aelsmeer of in wijkpunt 
 ‘Voor Elkaer’ te Kudelstaart.
•  Reisbureau ‘Op Stap’ voor vervoer van en naar ziekenhuis, familie,
 vrienden of om mee te gaan met uitstapjes georganiseerd
 door het reisbureau.
•  Een klachtenfunctionaris voor als niet alles naar wens verloopt.
•  Een cliëntenraad die de belangen behartigt van de cliënten van
 Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer.
•  Per kwartaal gratis het tijdschrift
 ‘Voor ons Allemael’.
•  Thuishulp bij het huishouden en in de verzorging.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening,
bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur
met Zorgcentrum Aelsmeer tel.: (0297) 326050,
bezoek onze website: www.zorgcentrumaelsmeer.nl
of stuur een e-mail naar: info@zorgcentrumaelsmeer.nl

TELEFOON: 0297-326050
E-MAIL: INFO@ZORGCENTRUMAELSMEER.NL
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VOLLEDIG PAKKET THUIS IS ONDERDEEL VAN
ZORGCENTRUM AELSMEER

Met ‘Volledig Pakket Thuis’
(VPT) worden bij u thuis zorg
en servicediensten geleverd,
die voorheen in een verzorgingshuis 
werden geboden. Zorgcentrum 
Aelsmeer maakt met u afspraken over 
de concrete invulling van de zorg en 
servicediensten. 

Waar biedt Zorgcentrum 
Aelsmeer Volledig Pakket
Thuis aan?

Zorgcentrum Aelsmeer biedt op dit 
moment VPT aan in Zorgcentrum 
Aelsmeer op de tweede etage. 

Welke zorg en servicediensten 
vallen onder Volledig 
Pakket Thuis?

• Toezicht en bescherming:
 personenalarmering en 24 uur per dag 
 een zorgmedewerker in de buurt.
• Persoonlijke verzorging, verpleging 
 en/of begeleiding.
• Huishoudelijke hulp 
 (maximaal 1,5 uur per week).
• Maaltijdvoorziening: één warme
 maaltijd en twee broodmaaltijden 
 per dag.
• Mogelijkheid tot deelname aan 
 recreatieve activiteiten.

Wat valt niet onder 
Volledig Pakket Thuis?

• Algemene medische zorg en genees-  
 middelen (zorgverzekeringswet). 
 De huisarts kan wel een consult 
 aanvragen bij de specialist 
 ouderengeneeskunde van 
 Zorgcentrum Aelsmeer.
• Tandheelkundige zorg. 
• Individueel aangepaste hulp
 middelen thuis en rolstoelen 
 (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Wat betekent Volledig Pakket 
Thuis voor uw woning?

U blijft zelf verantwoordelijk voor 
de woonlasten van de woning. 
Ook de volgende kosten blijven voor 
uw rekening:

• Normale was kosten voor kleding. 
 U kunt ervoor kiezen de was 
 tegen een redelijke vergoeding te 
 laten doen.
• Gebruikelijke voorzieningen, zoals 
 energiekosten, communicatie-
 apparatuur en multimedia.
• Overige kosten voor eten, drinken 
 en artikelen buiten de vastgestelde 
 maaltijden, bijvoorbeeld koffie, thee, 
 toiletpapier, e.d.
• Er kan een inkomenstoets 
 plaatsvinden. 

Wat betekent dit voor uw 
woonlasten?

De woonlasten van het appartement 
zijn afhankelijk van het type. Voor kos-
ten, mogelijkheden en aanmelding 
kunt u terecht bij de zorgconsulent of 
Hoofd Zorg van Zorgcentrum Aelsmeer.

Wat betekent Volledig Pakket 
Thuis voor uw eigen bijdrage?

De kosten van VPT hangen af
van uw persoonlijke situatie. VPT
valt onder de regeling ‘eigen bijdrage
met verblijf’. U betaalt de lage eigen
bijdrage. Die bijdrage is onder andere
afhankelijk van uw inkomen/vermogen.
Het Centraal Administratiekantoor 
(CAK) stelt de eigen bijdrage vast en 
brengt deze in rekening. 
Via www.hetcak.nl kunt u uw 
bijdrage berekenen.

Aanvraag en kosten 
Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis maakt onderdeel 
uit van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). 
Voor VPT heeft u een indicatie ZZP4 of 
hoger van het CIZ nodig. U kunt deze 
zelf aanvragen bij het CIZ via 
www.ciz.nl.

Wilt u meer informatie 
over VPT? Neem dan 
contact op met de 
zorgconsulent van 
Zorgcentrum Aelsmeer. 

Telefoon 0297-326050

ymolenkamp
@zorgcentrumaelsmeer.nl


