
Met het Volledig Pakket Thuis (VPT), 
regio Purmerend

Zelfstandig blijven 
wonen en leven
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Samen met de professionals van De Zorgcirkel regio 
Purmerend kunt u zich voorbereiden op de jaren 
die komen. Zo zorgt u dat u een keuze heeft uit alle 
mogelijkheden die u heeft om verzorgd en veilig in 
uw eigen omgeving te kunnen blijven wonen.

Als u te maken krijgt met veranderingen in uw leven waardoor u 
langdurig zorg en ondersteuning van anderen nodig heeft. Dan kan 
het goed zijn dat het volledig pakket zorg en welzijn en meer van  
De Zorgcirkel bij u past. In deze folder informeren wij u graag 
over het Volledig Pakket Thuis van De Zorgcirkel voor de regio 
Purmerend. We noemen dit ook wel het VPT. Als u meer zorg, 
begeleiding en ondersteuning nodig heeft, kan het zijn dat het VPT 
van de zorgcirkel het beste bij u past.
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Wat is het Volledig Pakket Thuis? 
Het volledige pakket is een arrangement van diensten en producten 
dat wordt geleverd vanuit De Zorgcirkel regio Purmerend. U woont 
en leeft zelfstandig mét de kwaliteit en veiligheid van passende 
zorg tot en met een plezierige invulling van uw dag. U kunt 
hiervoor in aanmerking komen als er een Wet Langdurige Zorg 
(WLZ)  indicatie is toegekend. In ons team werken wij samen met 
gastvrijheidmedewerkers (gvm). Zij verzorgen o.a. de maaltijden, 
huishouding, ondersteunende begeleiding onder leiding van onze 
daginvullingscoaches. U heeft de regie over uw dag en samen met u 
maken wij afspraken die we vastleggen in uw zorgplan. En verandert 
er toch nog iets in uw situatie? We gaan regelmatig in gesprek, 
en kunnen de inhoud van het pakket altijd aanpassen of anders 
invullen.

Hoe stelt u het beste pakket samen?
Hoe het arrangement er uitziet is afhankelijk van de wensen, 
behoeften en de indicatie van u en/of uw partner. Door u te leren 
kennen ontdekken we uw behoeften, wensen en gewoonten. Zo 
stelt het speciale WLZ Team van De Zorgcirkel regio Purmerend het 
pakket met u samen. U ontvangt zorg en diensten in uw eigen huis. 



Wat wordt in Purmerend geboden in het Volledig Pakket Thuis?

Persoonlijke verzorging
Ondersteuning en begeleiding bij uw Algemene 
Dagelijkse Levensverrichtingen. (O.a. in en uit bed 
komen, aankleden en lichamelijke verzorging).

Ondersteunende begeleiding
Samen bijvoorbeeld de hond uitlaten, de krant (voor)
lezen, een spelletje doen, een kopje koffie drinken. 

Verpleegkundige zorg
Begeleiding en ondersteuning bij wondverzorging, 
het toedienen van medicijnen of injecties.

Dagbesteding
Dagactiviteiten in groepsverband met persoonlijke 
aandacht voor structuur in de dag.

Vervoer naar dagbesteding
Van deur tot deur met passend vervoer naar de 
locatie en weer terug.

Huishoudelijke hulp
Ondersteuning bij het schoonhouden van uw woning, 
wassen of strijken.

Casemanager
Advies en ondersteuning bij praktische zaken, contact 
met zorgverleners, bemiddelt en helpt u om zorg te 
regelen.
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Wat wordt in Purmerend geboden in het Volledig Pakket Thuis?

Goed om te weten 

• Kosten voor medicijnen, huisartsenzorg en tandheelkundige 
zorg vallen niet onder het VPT en komen ten laste van de 
Zorgverzekeringswet.  

• De inrichting van de woning en de woonlasten betaalt u zelf,  
net zoals u gewend was. 

• Voor woningaanpassingen en hulpmiddelen kan een beroep  
worden gedaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) die uitgevoerd wordt door de gemeente. 

Warme en broodmaaltijden
Geniet van de warme maaltijden van firma 
Foodconnect.  Gezond, lekker en boordevol 
vitaminen.

Boodschappenpakket
Uw broodmaaltijden. Zoals bijvoorbeeld brood, beleg, 
melk, fruit etc.

Alarmopvolging
Als u alarmering heeft afgesloten, verzorgt Zorgcirkel 
de alarmopvolging.
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Past het VPT bij u? 
Het VPT past bij u als u begelei-
ding, structuur, ondersteuning 
en zorg in nabijheid nodig heeft. 
Wij nodigen u uit voor een 
gesprek en kunnen met u kijken 
naar uw behoeften, wensen 
en situatie. vervolgens kunt 
u besluiten of u een indictaie 
gaat aanvragen bij het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (ciz)

Wat zijn de kosten?
Het VPT wordt (gedeeltelijk) 
betaald vanuit de Wet Lang-
durige Zorg en gedeeltelijk door 
u via een inkomensafhankelijke 
eigen bijdrage. U kunt zelf 
op www.hetcak.nl/rekenhulp 
berekenen wat uw eigen 
bijdrage is of bellen met 
nummer 0800 00 87.

Bent u geïnteresseerd 
in ons Volledig Pakket 
Thuis? 

Wij gaan graag met u in 

gesprek om de mogelijkheden 

te bespreken. U kunt de wijk-

verpleegkundige bellen voor 

een afspraak of eerst nog wat 

meer informatie.

Tel.: 088 55 99 500
U kunt zich laten doorverbinden 

door de klantenservice op tele-

foonnummer: Dagelijks bereik-

baar van 07.00 uur tot 20.00 
uur. van 9.00 - 15.00 uur. U kunt 
vragen naar wijkverpleegkundi-
ge Sonja Klee, of haar verpleeg-
kundige waarneemsters: 
Suzanne Frank of Desiree Kerk-
hof.

Of u kunt mailen naar 
vptpurmerend@zorgcirkel.com



Sonja Klee
Wijkverpleegkundige

Suzanne Frank
Verpleegkundige

Het Volledig Pakket Thuis wordt 
verzorgd door een deskundig 
VPT Team in de regio Purmerend. 
De coördinatie is in handen 
van wijkverpleegkundige 
Sonja Klee, ondersteund door 
verpleegkundige Suzanne 
Frank en Desiree kerkhof. 
Samen met verpleegkundigen, 
verzorgenden, helpenden, 
gastvrijheidmedewerkers, 
daginvullingscoaches wordt het 
arrangement geboden dat 
bij u past. 



Notities

De Zorgcirkel is al meer dan 50 
jaar specialist op het gebied van 
ouderenzorg, -welzijn en revalidatie 
in Midden Noord-Holland. De 
Zorgcirkel gaat uit van de behoefte 
van mensen en kijkt naar wat iemand 
nodig heeft om zijn of haar leven 
ten volle te kunnen leven, als mens 
onder de mensen. De droom van 
De Zorgcirkel is een maatschappij 
waarin alle ouderen zich gezien en 
gewaardeerd voelen en waaraan zij 
hun bijdrage mogen leveren.

De Zorgcirkel
T 088 55 99 500
E klantenservice@zorgcirkel.com
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