Cedrah

Volledig
Pakket Thuis
Alle zorg gewoon bij u thuis

Verschillende activiteiten
	U kunt deelnemen aan de dagbesteding en alle andere
activiteiten die in het woonzorgcentrum worden		
georganiseerd.

U woont zelfstandig in een appartement in een woonzorgcentrum van
Cedrah. En u wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen,
ook als uw gezondheid minder wordt. Bij Cedrah kunt u dan een
zorgarrangement afnemen. Denk daarbij aan persoonlijke verzorging,
verpleging, maaltijdenservice en het activiteitenprogramma. Dit
arrangement noemen we het Volledig Pakket Thuis (VPT).
Wat is een VPT?
Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) kunt u alle zorg thuis ontvangen,
binnen de gestelde indicatie. U blijft dus zelfstandig wonen in uw appartement in ons woonzorgcentrum en krijgt daar de zorg die u nodig heeft.
Alleen als het zorginhoudelijk niet meer verantwoord is thuis te blijven,
moet u verhuizen.

Wanneer komt u in aanmerking voor het VPT?
Een VPT valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Als u een indicatie heeft
voor zorg met verblijf (zorgzwaartepakket 4 t/m 6) dan kunt u kiezen voor
het VPT.

Wat krijgt u vanuit het VPT?
Alle zorg gewoon bij u thuis: de zorg die wij u vanuit het VPT bieden,
is gelijk aan de zorgverlening die cliënten binnen Verzorgd Wonen
ontvangen. Het VPT omvat:
Persoonlijke verzorging en verpleging
	U krijgt persoonlijke verzorging en verpleging zoals hulp bij 		
wassen en douchen, het aantrekken van kousen, aankleden,
medicatie etc.

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
	U wordt geholpen bij het aanleggen van een Zorgleefplan
en u krijgt een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)
toegewezen.

Wat betaalt u zelf?
U betaalt een eigen bijdrage voor het VPT. De hoogte van deze
bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd en inkomen en wordt
vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor. Voor meer
informatie en het maken van een proefberekening verwijzen wij
u naar www.hetcak.nl.
Goed om te weten:
›› Het voornaamste verschil met een reguliere opname is dat u bij
het gebruikmaken van een VPT zelf verantwoordelijk blijft voor
uw huisvestingskosten; waaronder huur dan wel hypotheek,
gas, water, licht, telefoon, internet. Ook uw waskosten blijven
voor eigen rekening. Daar staat tegenover dat u een lagere eigen
bijdrage heeft dan bij verblijf.
›› Aanpassingen aan uw woning of inrichting zijn eveneens voor
eigen rekening. Hiervoor kunt u een beroep doen op de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo-loket) bij de gemeente.
›› Voor huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische
zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige
zorg bent u aangewezen op de zorgpolis (Zvw).
›› De laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren e.d.) komt niet
voor rekening van de instelling, maar voor die van de 		
nabestaanden.

Waar levert Cedrah het VPT?
U kunt gebruik maken van een VPT als u zelfstandig woont in een
appartement van een woonzorgcentrum van Cedrah.

Meer informatie over het VPT?
Huishoudelijke hulp
	
U heeft recht op huishoudelijke hulp, passend binnen uw indicatie.
Dagelijks koffie, thee en warme maaltijd
Wij brengen u dagelijks koffie, thee en een warme maaltijd.

Bent u geïnteresseerd in het VPT-arrangement, neemt u dan gerust
contact op met de klantadviseur. Samen met u bekijken we de
mogelijkheden en stemmen we de inhoud van uw VPT af. De telefoonnummers van onze woonzorgcentra vindt u op de achterzijde van deze
folder. U kunt vragen naar de klantadviseur, zij staat u graag te woord.

Cedrah
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust
kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Om inzichtelijk te maken waar we voor staan, hebben
we vijf kernwaarden geformuleerd. Zingeving staat bovenaan.
De Bijbel is de inspiratiebron voor ons handelen en ons richtsnoer
bij de keuzes die we maken. Dit is zichtbaar in onze cultuur en
de activiteiten en komt tot uiting in een respect- en liefdevolle
omgang met onze naaste. Vanuit onze klantgerichtheid beschouwen
we ieder mens als uniek en waardevol en leveren we zorg op maat.
We streven naar openheid en transparante communicatie in alle
lagen van de organisatie. We zijn ook betrouwbaar; we maken reële
afspraken en komen deze na.
Cedrah gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en ZuidHolland en de Christelijke Gereformeerde Kerken in Rotterdam en omgeving.

Klantadviseurs Zeeland
Woonzorgcentrum Eben-Haëzer Middelburg
Margo Corbijn t 0118 - 67 66 00 e m.a.corbijn@cedrah.nl
Woonzorgcentrum Rehoboth Goes
Dineke Roos t 0113 - 22 45 00 e d.roos@cedrah.nl
Kleinschalig Wonen Hebron Nieuwerkerk
Dineke Roos t 0113 - 22 45 00 e d.roos@cedrah.nl
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Klantadviseurs Zuid-Holland
Woonzorgcentrum d’Amandelhof Capelle a/d IJssel
Jozien Baars t 010 - 450 91 22 e j.baars@cedrah.nl
Woonzorgcentrum Beth-San Moerkapelle
Marion van der Wilt t 079 - 593 18 40 e m.vanderwilt@cedrah.nl
Woonzorgcentrum Nebo Zwijndrecht
Petra Vonk t 078 - 612 42 88 e p.vonk@cedrah.nl
Woonzorgcentrum Uitzicht Vlaardingen
Margo Corbijn t 010 - 474 17 55 e m.a.corbijn@cedrah.nl

