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Zelfstandig wonen, met de zekerheid van waardevolle zorg

Volledig Pakket Thuis (VPT)
In een aanleunwoning van Waardeburgh kunt u 
zelfstandig blijven wonen, met een steuntje in de 
rug. Met het Volledig Pakket Thuis bieden we 
u verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, 
zorgalarmering en een maaltijdservice aan huis.

Wie in een aanleunwoning in de Kievit of Ibis 
in Sliedrecht woont, kan gebruikmaken van de 
faciliteiten van het naastgelegen zorgcentrum 
Parkzicht. Lekker eten in het restaurant De 
Zalmschouw, naar de kapper of pedicure en 
meedoen aan de gezellige activiteiten die er 
worden georganiseerd. Met een Wlz-indicatie 
(Wet Langdurige Zorg) kunt u bovendien 
gebruikmaken van zorg en diensten aan huis: 
het Volledig Pakket Thuis. Hiermee biedt 
Waardeburgh u bijna alle zorg die u met uw 
indicatie in een zorgcentrum zou krijgen:

•	 persoonlijke zorg en verpleging
•	 zorgalarmering
•	 maaltijdservice
•	 schoonmaak / huishoudelijke hulp
•	 wasservice

Een breed pakket van zorg en diensten met één aanspreekpunt bij Waardeburgh, 
dat maakt het voor u makkelijk en overzichtelijk. Bovendien geeft het een prettig 
gevoel van zekerheid: er houdt altijd iemand een oogje in het zeil.

De zorg en diensten van Volledig Pakket Thuis toegelicht

Persoonlijke verzorging en verpleging
U krijgt dagelijks hulp bij uw persoonlijke verzorging. Ook bieden we hulp bij eten en 
drinken en hulp bij en toezicht op correct medicijngebruik. Onder verpleegkundige 
zorg omvatten we verpleegkundige handelingen, evenals het geven van goede 
voorlichting en het signaleren van veranderingen in uw gezondheid.

Bij een Volledig Pakket Thuis blijft uw eigen huisarts eindverantwoordelijk voor uw 
medische zorg. Deze zorg valt onder uw zorgverzekering. Wel kan de specialist 
ouderengeneeskunde de huisarts via consultatie ondersteunen. Ook kan uw 
huisarts andere behandelaars betrekken (eventueel van Waardeburgh). 
Denk bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, 
logopedist en wijkverpleegkundige.  

Onze wijkverpleegkundigen en uw huisarts houden uw 
gezondheid goed in de gaten. Uw zorgbehoefte kan in 
de loop der tijd veranderen. Dat kan betekenen dat we 
u niet langer op een verantwoorde of veilige manier zorg 
kunnen bieden in uw thuissituatie. In dat geval gaan we 
met u in overleg over een andere vorm van zorgverlening, 
zoals mogelijk een opname in het verpleeghuis.

Zelfstandig 
wonen met een

 steuntje in de rug.



Zorgalarmering
De aanleunwoningen aan de Kievit beschikken standaard over een 
zorgalarmering; in de woningen in complex de Ibis dient de apparatuur van 
alarmering nog geïnstalleerd te worden. Als u er gebruik van wilt maken, dan 
kunt u een abonnement afsluiten. 

De zorgalarmering maakt deel uit van het Volledig Pakket Thuis: de medewerkers 
van Waardeburgh houden via het systeem 24 uur per dag, 7 dagen per week een 
oogje in het zeil. Hieraan zijn geen aparte kosten verbonden. 

Maaltijdservice
Bij het Volledig Pakket Thuis zijn alle maaltijden inbegrepen. De koks van 
Waardeburgh koken elke dag met verse groenten en kruiden, met veel aandacht 
voor energie- en eiwitrijke voeding. De smakelijke maaltijden zijn iets om naar uit 
te kijken! 

Schoonmaak / huishoudelijke hulp
De huishoudelijke dienst van Waardeburgh zorgt ervoor dat 
uw aanleunwoning wekelijks wordt schoongemaakt. 
Boodschappen doen en koken vallen niet 
onder deze huishoudelijke service. 

Wasservice
Waardeburgh wast en verzorgt het 
linnengoed: lakens,  handdoeken, 
et cetera. Dit is inbegrepen in het 
Volledig Pakket Thuis.

De kosten van het wassen en verzorgen van uw kleding zijn niet inbegrepen in het 
Volledig Pakket Thuis. Wel is het mogelijk om dat eveneens door Waardeburgh te 
laten verzorgen. Woont u samen met een partner die niet beschikt over een 
Volledig Pakket Thuis? Hij of zij mag tegen betaling gebruikmaken van de wasservice. 
De woonzorgconsulenten informeren u graag over de tarieven.

Een zorgzaam team, met vertrouwde gezichten
Zelfstandig wonend in een aanleunwoning wordt u omringd door een zorgzaam 
team. Met u en met elkaar maken we duidelijke afspraken en onderhouden we 
goed contact met elkaar. 

Waardeburgh werkt met kleine teams van verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen. 
Dankzij deze aanpak krijgt u zoveel als mogelijk dezelfde medewerkers bij u thuis: 
vertrouwde gezichten. De wijkverpleegkundige is uw vaste contactpersoon.

Waardeburgh vindt het belangrijk dat uw eventuele mantelzorger(s) zoveel mogelijk 
betrokken blijven bij uw zorg en begeleiding. Hun inzet is van grote waarde! Graag 
maken we goede afspraken met u en uw mantelzorgers. Deze afspraken leggen we 
vast in een persoonlijk zorgplan, evenals uw persoonlijke wensen en behoeften en de 
afspraken die we maken over onze zorg en ondersteuning. Minimaal twee keer per 
jaar wordt het zorgplan geëvalueerd.

Wat fijn, een fris 
opgemaakt bed 

en alles weer netjes 
gestofzuigd.



Uw woning, uw thuis
Verhuist u naar een aanleunwoning van Waardeburgh, dan maakt u daar natuurlijk 
graag	een	fijn	thuis	van.	Daarom	zorgt	u	zelf	voor	de	inrichting	van	uw	woning.		

Voor noodzakelijke woningaanpassingen kunt u een beroep doen op het 
Wmo-loket van de gemeente. Waardeburgh kan de noodzaak van 
woningaanpassingen signaleren en u doorverwijzen naar de gemeente. 
Hulpmiddelen, zoals een hoog-laag-bed, worden vergoed vanuit de 
zorgverzekering. Vraag onze wijkverpleegkundigen hierover gerust om advies. 

De kosten voor de huur van de woning en andere gebruikelijke kosten zoals 
energiekosten, verzekeringen en facilitaire zaken (zoals het vervangen van een lamp) 
behoren niet tot het Volledig Pakket Thuis. Een abonnement voor internet, telefoon 
of televisie kunt u zelf met de provider van uw keuze regelen. Afhankelijk van uw 
inkomen behoudt u het recht op huurtoeslag.

Kosten van Volledig Pakket Thuis
Waardeburgh sluit een Volledig Pakket Thuis-overeenkomst met u af. Met een 
Wlz-indicatie wordt het Volledig Pakket Thuis deels vergoed. U betaalt maandelijks 
een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Die eigen 
bijdrage wordt gebaseerd op uw inkomen en vermogen. Op www.hetcak.nl 
vindt u informatie over de hoogte van uw eigen bijdrage. 

Bijkomende kosten die buiten het Volledig Pakket Thuis vallen, zoals het wassen 
van kleding, worden apart in rekening gebracht.

Meer informatie?
Heeft u vragen over het Volledig Pakket Thuis of wilt u een afspraak maken? 
Neemt u dan contact op met onze woonzorgconsulenten via de 
gratis Seniorenzorglijn: 0800 – 456 0 456.

Waardeburgh 
biedt waardevolle 

zorg, ook bij
u thuis.

Wanneer komt u 
in aanmerking voor 
Volledig Pakket Thuis?
Het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) beoordeelt of u in aanmerking 
komt voor Wlz-zorg. Wanneer u 
een Wlz-indicatie heeft, toetst 
Waardeburgh of het Volledig 
Pakket Thuis in uw situatie verantwoord 
en doelmatig is. Hiervoor maakt de 
woonzorgconsulent van Waardeburgh 
een afspraak met u. Zij zijn bereikbaar 
via de gratis Seniorenzorglijn: 
0800 – 456 0 456.



Contact
Waardeburgh 
Lijsterweg 27 
3362 BB Sliedrecht 
Telefoon: 0800 - 456 0 456 (bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur)
E-mail: info@waardeburgh.nl
Website: www.waardeburgh.nl


