
Zorg thuis, 
vanuit uw behoefte gestart

Volledig Pakket 
Thuis (VPT) 

aan de Friese Vlaak



Welkom aan de Friese Vlaak in Volendam! 
In dit woon-zorgcomplex levert  
De Zorgcirkel zorg volgens het zogeheten 
Volledig Pakket Thuis. In deze folder leest u 
er meer over.

Wanneer u een Volledig Pakket 
Thuis (VPT) heeft ontvangt u 
zorg en ondersteuning in uw 
eigen appartement aan de Friese 
Vlaak. U kunt met VPT gebruik 
maken van alle services die 
De Zorgcirkel te bieden 
heeft. Ook als uw zorgvraag 
steeds groter wordt. Een 
geruststellende gedachte toch?

24 uur per dag, zeven dagen per 
week
Met een vast team van huis-
houdelijk medewerkers, mede-
werkers welzijn, verzorgenden en 
verpleegkundigen zijn wij er voor 
u. Wij bieden de ondersteuning 
die aansluit bij uw wensen en 
behoeften. Dit doen we 24 uur 
per dag, zeven dagen per week.

Om u prettig thuis te laten 
wonen aan de Friese Vlaak 
ondersteunen wij bij:

• Huishoudelijke taken
• Maaltijdservice bij u thuis
• Zinvolle daginvulling
• Zorg op maat

Een pakket op maat
Wij kunnen samen met u, en 
indien nodig met uw partner 
en de mensen om u heen, een 
VPT pakket samenstellen. Dat 
is een pakket voor zorg en 
begeleiding op maat voor de 
lange termijn. Samen met u 
maken wij afspraken. En deze 
leggen we vast in het zorgplan in 
uw zorgdossier.

Kosten
Voor het VPT pakket geldt een 
inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage, deze kunt u berekenen 
op de site van het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). Op 
de website www.cak.nl vindt u 
meer informatie.



Contact
Heeft u een vraag of wilt u  
kennis maken met wijkver-
pleegkundige Marjan Bronner? 
U kunt haar vrijblijvend bereiken 
via tel. 06 44 36 95 74. Wilt 
u gebruik maken van de 

voordelen van ons VPT aanbod? 
De medewerkers van ons 
bemiddelingsbureau helpen u 
graag. U kunt ze bereiken via 
tel. 088 55 99 777.
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