Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT)
Zorg of dienst
Zorg
Verpleging
Begeleiding

Omschrijving

MPT
in een eigen woning

Zorgverzekeringswet, Wet
maatschappelijke ondersteuning
of eigen rekening

VPT
bij geclusterd* wonen

Geplande zorg en verpleging.



Zorg en verpleging zoals u met een Wlzindicatie Zorg met verblijf in een woonzorgcentrum zou krijgen.

Deelname dagbesteding.



Deelname aan groepsactiviteiten of
dagbesteding van het woonzorgcentrum.

U kunt bijvoorbeeld tegen betaling een
welzijnsabonnement nemen of kiezen voor
een lidmaatschap van een club in een van
onze locaties. De kosten voor vervoer naar
deze activiteiten zijn voor eigen rekening.

Vervoer naar dagbesteding.





Voor taxivervoer kunt u eventueel een
beroep doen op de Wmo (gemeente).

Personenalarm.



U ontvangt een hals- of polsalarm en een
trekkoord voor in huis. Bij een onvoorziene
situatie kunt u met het alarm de
verzorgende van De Wever oproepen.

Behandeling

Indien u behandeling nodig hebt
voor een probleem waarvoor u een
Wlz-indicatie hebt, krijgt u de
behandeling van de behandelaren
van De Wever.





Voor huisartszorg, tandartszorg en
behandeling die niet binnen uw indicatie
vallen, bent u aangewezen op uw eigen
zorgverzekering.
U kunt voor behandeling buiten uw indicatie natuurlijk ook een beroep doen op
onze behandelaren (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en
psycholoog) die gespecialiseerd zijn in
het behandelen van ouderen.

Farmaceutische zorg

Als u het beheer van uw medicatie
wilt overdragen aan onze medewerker zullen we u verzoeken over
te stappen naar de apotheek van
De Wever.





Medicatie, dieetvoeding en -preparaten,
verbandmiddelen en incontinentiemateriaal vallen onder de zorgverzekeringswet en tellen mee voor het
eigen risico.

* Geclusterd wonen is wonen in een in- of aanleunwoning bij of in een appartement van De Wever Wonen in één van onze woonzorgcentra.
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Eten en drinken

U kunt de maaltijden vanuit het
woonzorgcentrum ontvangen in uw
woning of appartement.
U kunt ook in het woonzorgcentrum
gaan eten.



Beddengoed
Handdoeken
Persoonlijke
was

De Wever zorgt voor beddengoed
en handdoeken en voor het wassen
en strijken ervan.





Als u uw eigen beddengoed en handdoeken wilt gebruiken moet u die zelf, voor
eigen rekening (laten) wassen.

Persoongebonden was.





De Wever kan de persoongebonden was
tegen betaling voor u doen. Het merken
van de kleding doet De Wever en daar zijn
kosten aan verbonden.

Schoonmaak

U ontvangt huishoudelijke hulp op
maat. U spreekt de schoonmaakwerkzaamheden af met de
medewerker.



Daarnaast komen medewerkers, afhankelijk van wat u zelf kunt,
huishoudelijke klussen voor u doen zoals
bijvoorbeeld de afwas.

U kunt, tegen betaling, extra
huishoudelijke hulp of schoonmaak
afspreken.





U kunt voor hulpmiddelen (zoals rolstoel,
tillift) en woningaanpassingen (zoals
douchzitje, beugels) een beroep doen op
de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). U hebt een indicatie nodig en
u kunt een eigen bijdrage verschuldigd
zijn. Hebt u met spoed iets nodig dan
kunt u voor kortdurende uitleen terecht
bij Medipoint. Andere hulpmiddelen zoals
hoog-laagbedden vergoedt uw zorgverzekeraar.
Er gelden specifieke regels en het is
verstandig ergotherapeuten van De Wever
in te schakelen. Zij zijn goed op de hoogte
van alle regels, procedures en indicaties.

Hulpmiddelen
Woningaanpassing

1

U ontvangt voor eten en drinken van De
Wever een vergoeding van € 11,-- per dag
(tarief 2018). U kunt dan zelf kiezen waar
en in welke vorm u uw maaltijden koopt.
Natuurlijk bent u van harte welkom in het
restaurant van onze locatie(s).

1

Als u voor een MPT kiest kunnen wij,
tegen betaling, elke week een pakket
warme maaltijden bij u bezorgen.
U kunt ook, tegen betaling, gaan eten in
één van onze locaties bij u in de buurt.

Wenst u meer informatie over VPT of MPT? Kijk dan op onze website www.dewever.nl. Of neem contact op met Bureau Zorgadvies
T 0800 3 39 38 37 | E bureauzorgadvies@dewever.nl.

