WONEN IN DE MERIDIAAN MET EEN VOLLEDIG PAKKET THUIS (VPT)
Het volledig pakket thuis valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk
voor de uitvoering ervan. U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. Het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari
2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. De kosten van een
Volledig Pakket Thuis worden vrijwel geheel betaald door de Wlz, mits u over een juiste indicatie
beschikt. U betaalt zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK.
Als u een ZZP indicatie heeft, dan kan deze door Liemerije omgezet worden naar een VPT. Het
voornaamste verschil met een reguliere opname is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw
huisvestingskosten. Daar staat tegenover dat u een lagere eigen bijdrage heeft dan bij verblijf. U huurt uw
kamer in de Meridiaan van Woonzorg Nederland. De zorg wordt gegeven door medewerkers van
Liemerije.
Voor een verblijf op de Meridiaan heeft u naast een VPT een BOPZ verklaring nodig.
Wat valt er onder een VPT?
 Benodigde zorg en ondersteuning, inclusief zorg specialist ouderengeneeskunde,
fysiotherapeut, logopedist, dietist, ergotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werk.
 Begeleiding en dagbesteding binnen de Meridiaan
 Eten en drinken
 Schoonmaken van uw kamer (exclusief ramen wassen)
Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Met een VPT kunt u een beroep doen op ondersteuning vanuit de WMO. Onder de vergoedingen van de
WMO vallen rolstoel, rollator, hulpmiddelen, sociaal vervoer en woningaanpassingen. Bij aanvraag WMO
zal een WMO deskundige van de gemeente Westervoort beoordelen welke voorzieningen in uw geval
nodig zijn. Onze ergotherapeut kan u hier verder bij helpen en adviseren.
Ziektekostenverzekering
U dient uw ziektekostenverzekering aan te houden. U bent hiermee verzekerd voor o.a. medicatie,
ziekenhuis opname/behandeling, medisch pedicure en incontinentiemateriaal. Heeft u specialistische
tandartsenzorg nodig, dan is het aan te raden de aanvullende tandartsverzekering te behouden. Mogelijk
komt u in aanmerking voor zorgtoeslag. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.toeslagen.nl.
Wat betaalt u?






Liemerije
Woonzorg
Woonzorg
Woonzorg
CAK

TV
Administratiekosten
Servicekosten
Huur
vanaf
Eigen bijdrage VPT

€ 19,80 per maand
€ 45,00 eenmalig
€ 126,31 per maand
€ 353,61 per maand
inkomensafhankelijk

energie, schoonmaak centrale ruimtes
verschilt per kamer
u krijgt hiervan bericht van het CAK

Was
Cliënten kunnen ervoor kiezen de was zelf te verzorgen of te laten wassen. Als u de was gedaan wilt
hebben, dan moet het wasgoed gemerkt zijn. Ook als de familie/client zelf de was verzorgt, adviseren wij
u om de kleding te laten merken.

Woonzorg Nederland
De verhuurder is Woonzorg Nederland, Postbus 339, 1180 AH Amstelveen.
U ontvangt van Woonzorg Nederland formulieren om in te vullen.
Voor het opstellen van een huurcontract heeft Woonzorg onderstaande gegevens nodig:
1. Gegevens geldig identiteitsbewijs
2. Historisch Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie
3. Ingevuld formulier inkomensverklaring
4. IBRI verklaring
Huurtoeslag
De cliënt betaalt huur en servicekosten aan Woonzorg Nederland. De cliënt kan in aanmerking komen
voor huurtoeslag. De toeslag is afhankelijk van het inkomen en vermogen. Zie voor meer informatie:
www.toeslagen.nl
Inschrijving gemeente
Liemerije geeft uw nieuwe adres door aan de gemeente Westervoort.
Voor overige vragen kunt u bellen of mailen met Liemerije.
T: 088-0441999
E: info@liemerije.nl

