
VPT: compleet
zorgpakket in uw
eigen woning



Opella biedt u met het Volledig 
Pakket Thuis (VPT) de privacy van 
uw eigen huurappartementen, ge-
combineerd met 24 uur per dag een 
zorgteam in de nabijheid.
 
Opella biedt het Volledig Pakket 
Thuis (VPT) in de huurappartemen-
ten die in de nabijheid liggen van de 
woonlocaties van Opella. De (sociale) 
huurwoning huurt u van de woning-
bouwvereniging of van een (zorg)
vastgoed onderneming. Zorg en ser-
vicediensten neemt u af van Opella.
 
Wij bieden VPT aan op de volgende 
locaties:
• Bennekom: Baron van Wassenae-

rpark, gebouwen Cornélie, Mach-
tella en Walraven.

• Wageningen: Torckdael en De 
Nudehof

• Harskamp: Metje
• Lunteren: de Honskamp
 

Pakket op maat
Opella maakt met u persoonlijk af-
spraken over de invulling van de zorg 
en gemaksdiensten die onderdeel 
zijn van het Volledig Pakket Thuis. 
Het pakket bestaat uit de volgende 
diensten:
 
• Toezicht en bescherming  

Personenalarmering en 24 uur per 
dag een medewerker in de nabij-
heid. Opella biedt geplande zorg 
volgens het met u afgestemde 
zorgplan en ongeplande zorg via 
onze personenalarmering.

• Verpleging en persoonlijke verzor-
ging  
Opella biedt u de ondersteuning 
die u nodig heeft. Onze verpleeg-
kundige is uw aanspreekpunt. In 
overleg met u coördineert zij de 
zorg en diensten. Zij is op de hoog-
te van uw persoonlijke situatie en 
is contactpersoon voor u, uw naas-
ten en het ziekenhuis, specialisten 



en huisarts. Zelfstandig wonen 
met intensieve zorg is daardoor 
heel goed mogelijk.

• Begeleiding en welzijn  
Wij vinden uw welbevinden erg 
belangrijk. Een zinvolle daginvul-
ling die bij u past, dragen er aan 
bij dat u fijn kunt wonen in uw 
appartement. 

• Hulp bij het huishouden  
Onze huishoudelijke medewerkers 
helpen u graag met het schoon-
maken van uw appartement. U 
overlegt zelf met de huishoudelijk 
hulp wat u gedaan wilt hebben. Dit 
wordt omschreven in uw onder-
steuningsplan.

• Maaltijden  
Met onze maaltijdservice kunt u 
gezond en lekker eten in uw eigen 
appartement. Ook de brood-
maaltijden en koffie/thee worden 
verzorgd met een boodschappen-
service.

 

Wat valt er niet onder?
• Algemene medische zorg en 

geneesmiddelen. Dit loopt via 
uw zorgverzekering. U houdt uw 
eigen huisarts. Uw huisarts kan 
wel een consult aanvragen bij de 
specialist ouderengeneeskunde 
van Opella.

• Tandheelkundige zorg. Ook 
hiervoor geldt dat dit loopt via uw 
zorgverzekering en dat u uw eigen 
tandarts houdt.

• Individueel aangepaste hulpmid-
delen thuis en rolstoelen. Deze 
kunt u aanvragen via de gemeen-
te, die hiervoor budget beschik-
baar heeft.

• De laatste zorg na overlijden.
• De waskosten voor kleding en 

linnengoed. U kunt ervoor kiezen 
de was tegen een redelijke vergoe-
ding te laten doen.

• Gebruikelijke kosten die u maakt 
wanneer u zelfstandig huurt, zoals 
energiekosten, kosten voor water 



en licht en de kosten voor een pro-
vider (communicatieapparatuur en 
multimedia).

 
Het VPT pakket voorziet in de warme 
maaltijd en twee broodmaaltijden. 
Ook de koffie en thee is inbegrepen. 
Overige kosten voor eten, drinken en 
boodschappen die u gebruikt buiten 
deze maaltijden om, bijvoorbeeld (al-
coholische) dranken, of toiletpapier 
vallen niet onder het VPT pakket.
 
Voor wie?
Heeft u een indicatie voor zorg of 
denkt u hiervoor in aanmerking te 
komen, neem dan gerust contact op 
met de klantadviseur voor een ver-
kennend gesprek. Zij kan samen met 
u beoordelen of een appartement 
met het Volledig Pakket Thuis (VPT) 
voor u geschikt is. 
 
Eigen bijdrage
De kosten hangen af van uw per-

soonlijke situatie. VPT valt onder de 
regeling ‘eigen bijdrage met verblijf’. 
U betaalt de lage eigen bijdrage. 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
Voor het VPT heeft u een indicatie 
nodig voor 'zorg met langdurig ver-
blijf'. Het CIZ verstrekt de indicatie, 
Opella kan u helpen met de aan-
vraag.
 
Wilt u meer informatie over het VPT 
of wilt u het aanvragen? Neem dan 
contact op met:
 
Opella servicepunt
telefoon 0318 752222
servicepunt@opella.nl
www.opella.nl


