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Wat is een VPT?
Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) kunt u alle 
zorg thuis op maat ontvangen, binnen de gestelde 
indicatie. U blijft dus zelfstandig wonen in uw 
aanleun woning bij een woonzorgcentrum van 
Cedrah en krijgt daar de zorg die u nodig heeft. Het 
kan voorkomen dat het echt niet meer verantwoord 
is om thuis te blijven wonen. In dat geval zal 
worden gekeken of het een oplossing is om te 
verhuizen naar het verpleeghuis.

U woont zelfstandig in een aanleunwoning bij een woonzorg
centrum van Cedrah. Ook als uw gezondheid minder wordt, 
kunt u hier blijven wonen. U kunt dan de benodigde zorg bij u 
thuis krijgen. Dit kan in de vorm van een zorgarrangement. Dit 
noemen we een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een Volledig 
Pakket Thuis (VPT). 
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Wat is een MPT?
Het Modulair Pakket Thuis (MPT) is een pakket zorg 
dat u thuis kunt ontvangen. Met een MPT krijgt u 
Wlz-zorg thuis en hoeft u dus niet te verhuizen 
naar een zorginstelling. Bij een MPT kunt u de 
verschillende onderdelen los van elkaar  ontvangen. 
Dit in tegenstelling tot VPT, waarbij u één ‘ volledig 
pakket’ afneemt bij één aanbieder.

Wanneer komt u in aanmerking  
voor het VPT/MPT?
Een VPT valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). 
Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u 
een Wlz-indicatie krijgen met een bijpassend zorg-
profiel. U kunt dan kiezen voor een MPT of een VPT.

Wat krijgt u vanuit het VPT?
U krijgt vanuit het VPT de zorg die u nodig heeft en 
die niet geleverd kan worden door uw eigen net-
werk. Het VPT omvat:

Persoonlijke verzorging, verpleging  
en begeleiding
U krijgt persoonlijke verzorging en 
verpleging zoals hulp bij wassen en 
douchen, het aantrekken van kousen, 
aankleden en hulp bij medicatie.

Huishoudelijke hulp
U heeft recht op huishoudelijke hulp,  
passend binnen uw indicatie.

Dagelijks koffie, thee en warme maaltijd
U heeft recht op dagelijks koffie, thee en 
maaltijden.

 

Scan de QR-code 
voor meer infor-
matie over MPT.
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Verschillende activiteiten
U kunt deelnemen aan de dagbesteding 
en alle  andere activi teiten die in het 
woonzorgcentrum worden  georganiseerd.

Zorgleefplan
Er wordt samen met u een zorgleefplan 
opgesteld. Ook krijgt u een contact-
verzorgende toegewezen.

Er zal altijd met u worden gekeken wat u zelf nog 
kunt, wat uw netwerk kan betekenen en waarin 
Cedrah u kan ondersteunen. Dat betekent dat het 
maatwerk is wat u uiteindelijk krijgt.
Bij een MPT geldt dat de verschillende onder-
delen, behalve eten en drinken, van toepassing 
kunnen zijn. Aan de hand van uw indicatie en uw 
 behoeften wordt in overleg met u bepaald welke 
onder delen van zorg u zult krijgen.

Wat betaalt u zelf?
U betaalt een eigen bijdrage voor het VPT of MPT. 
De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw 
inkomen en vermogen en wordt vastgesteld door 
het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor 
meer infor matie en het maken van een proef-
berekening verwijzen wij u naar www.hetcak.nl.

Vergoeding:
Het VPT of MPT wordt vergoed vanuit de Wlz. Voor 
deze zorg is een eigen bijdrage van toepassing.
Uw eigen bijdrage wordt berekend én geïnd door 
het CAK. De hoogte van uw eigen bijdrage is af-
hankelijk van uw financiële situatie. Op de website 
van het CAK kunt u een rekenhulp invullen om de 
hoogte van uw eigen bijdrage te berekenen:  
www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. 
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Heeft u  vragen over uw eigen bijdrage dan kunt u 
daarvoor terecht bij het CAK.

Goed om te weten:
•  Het voornaamste verschil met zorg met verblijf is 

dat u bij het gebruikmaken van een VPT en MPT 
zelf verantwoordelijk blijft voor uw huisvestings-
kosten; 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.
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Klantadviseurs Zeeland

Woonzorgcentrum EbenHaëzer Middelburg
Margo Corbijn  t 088 - 587 00 20  e m.a.corbijn@cedrah.nl

Woonzorgcentrum Rehoboth Goes
Marjo Voorwinden  t 0113 - 22 45 00  e m.a.voorwinden@cedrah.nl

Kleinschalig Wonen Hebron Nieuwerkerk
Marjo Voorwinden  t 0113 - 22 45 00  e m.a.voorwinden@cedrah.nl

Klantadviseurs Zuid-Holland

Woonzorgcentrum Amandelhof Capelle a/d IJssel
Jozien Baars  t 088 - 587 00 10  e j.baars@cedrah.nl

Woonzorgcentrum BethSan Moerkapelle
Josien van Vugt  t 079 - 593 18 40  e j.vanvugt@cedrah.nl

Woonzorgcentrum Nebo Zwijndrecht
Petra Vonk  t 078 - 612 42 88  e p.vonk@cedrah.nl

Woonzorgcentrum Uitzicht Vlaardingen
Margo Corbijn  t 088 - 587 00 60  e m.a.corbijn@cedrah.nl

Waar levert Cedrah het VPT en MPT?
U kunt gebruik maken van een VPT of MPT als u 
zelfstandig woont in een aanleunwoning bij een 
woonzorgcentrum van Cedrah.

Meer informatie over het VPT en MPT?
Bent u geïnteresseerd in het VPT- of MPT-arrangement, 
neemt u dan  gerust  contact op met de klantadviseur. 
Samen met u bekijken we de mogelijkheden en 
stemmen we de inhoud van uw  arrangement af.
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Ik voel
mij gezien

en gehoord en
mag mezelf

zijn.

Ik voel mij
thuis bij de
identiteit.

Ik ervaar dat
de medewerkers

doen wat ze
zeggen.

Ik eet en drink
smakelijk

en gezond.

Ik ontmoet
anderen tijdens
activiteiten die

goed voor
mij zijn.

Ik krijg pas-
sende zorg van
medewerkers
die ik ken en

vertrouw.

Ik woon in
een comforta-

bele, schone en
veilige leef-
omgeving.

De   7   vruchten aan de Cedrah-boom
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Cedrah 

1e Barendrechtseweg 40
2992 XC Barendrecht 
 
t 088 - 587 00 50 
e info@cedrah.nl 
www.cedrah.nl


