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1. Inleiding  
  
De overheid heeft als beleid ook intensieve verpleegzorg zo lang mogelijk in de thuissituatie 
te bieden. Dit betekent dat als u een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ), u 
niet meteen hoeft te verhuizen naar een intramurale instelling (een verpleeghuis heette dat 
voorheen). Er zijn nu meerdere mogelijkheden om intensieve verpleegzorg bij u thuis te 
bieden, namelijk:   
  

- via het persoonsgebonden budget (pgb)   
- via het Modulair Pakket Thuis (MPT)   
- via het Volledig Pakket Thuis (VPT)  

  
Afhankelijk van de mate van regie die u kunt en/of wilt voeren, wordt in overleg met het 
zorgkantoor bepaald voor welke van deze mogelijkheden wordt gekozen.   
  
  

2. VPT in geclusterde vorm   
  
Bethanië biedt VPT in een geclusterde vorm aan in Wicherumloo te Wekerom. Met 
geclusterde vorm bedoelen we dat in een pand meerdere zorgappartementen zijn gebouwd, 
waarbij u het zorgappartement huurt van de Stichting Wicherumloo en de zorg ontvangt van 
Stichting Bethanië; wonen en zorg staan dus los van elkaar. Bethanië biedt de zorg binnen 
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VPT vanuit een protestants-christelijke visie en missie en kernwaarden zoals die voor al onze 
locaties gelden.   
Een kenmerk in de dienstverlening die u binnen VPT (en pgb) krijgt, is dat u als cliënt zelf de 
regie heeft over de inrichting van uw appartement; uw eigen leefstijl en leefomgeving zijn 
daarin bepalend. Belangrijk is dat u uw leven leidt zoals u dat wenst en gewend bent met de 
betrokkenheid van uw familie en vrienden (uw sociale netwerk). In de praktijk komt de 
zorgmedewerker bij u thuis de zorg verlenen (in uw zorgappartement binnen de geclusterde 
woonvorm op Willinghuizen, De Vijfsprong of Roekel).  
  
  

3. Wonen en zorg zijn gescheiden: wat betekent dit?   
  
3.1. Wonen   
U bent verantwoordelijk voor uw eigen woonomgeving, zoals u dat steeds bent geweest. U 
heeft een huurcontract met de Stichting Wicherumloo. U zorgt zelf voor de inrichting van uw 
appartement. De kosten van het wonen zijn voor uw rekening (zoals huur, servicekosten, 
energie, et cetera). Voor alle huurders in Wicherumloo is een collectieve inboedel- en 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. U kunt uw eigen verzekeringen dus opzeggen. Wel 
moet u uw eigen ziektekostenverzekering blijven betalen en ook de kosten voor aansluiting 
voor telefonie, televisie en internet zijn voor uw eigen rekening.   
  
3.2. Verpleegzorg   
De verpleegzorg die u ontvangt is dezelfde als de zorg die we intramuraal in Bethanië leveren. 
De zorg die u ontvangt is gebaseerd op de indicatie die het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) u 
heeft gegeven. Met u bespreken we hoe u de zorgverlening wenst, gelet op uw leefstijl en op 
de inzet vanuit uw sociale netwerk. Er is 24 uur per dag zorg in nabijheid aanwezig.   
  
  

4. Wat is nog meer belangrijk bij VPT?   
  
4.1. Mantelzorg, sociaal netwerk en zorgleefplan   
Het is belangrijk dat de zorg en de aandacht die u van uw mantelzorger en/of uw sociaal 
netwerk ontvangt, behouden blijft. Tegelijkertijd moet overbelasting worden voorkomen, zodat 
het voor hen haalbaar is om zorg en aandacht te blijven geven. Hierover maken we samen 
met u en uw mantelzorger afspraken die in het zorgleefplan worden vastgelegd. Ook 
beschrijven we wie welke taken op zich neemt en welke risico’s er zijn, zoals risico’s van 
valgevaar of verdwalen. Deze risico’s worden vastgelegd in het zorgleefplan om duidelijkheid 
naar elkaar te hebben over welke risico’s geaccepteerd zijn en welke niet.   
  
4.2. Gebruik outillagemiddelen   
Er is een aantal outillagemiddelen (bijvoorbeeld een tillift, weegstoel enz.) aanwezig die de 
verzorging gebruikt voor alle bewoners. Anderen dan de verzorgenden mogen deze middelen 
gebruiken na overleg met en instemming door de zorg van Bethanië.   
  
4.3. Seniorenbed   
Een seniorenbed kan voldoende zijn bij de start van de zorgverlening. Wanneer echter zorg 
aan of bij het bed langdurig nodig is, wordt u verzocht een hoog-laagbed te huren of aan te 
schaffen (via zorgverzekeraar1/ particulier). Alleen zo kan  Bethanië op een naar arbonormen 
verantwoorde wijze, zorg verlenen.   
  
4.4. Toezicht en bescherming   
In Wicherumloo is op Willinkhuizen, De Vijfsprong en Roekel een hoge mate van toezicht en 
bescherming aanwezig of mogelijk. Voor het toezicht zet Bethanië in overleg diverse 
technische hulpmiddelen in zoals alarmering met beeld en geluid. Dit noemen we 
zorgdomotica. De verzorging is 24 uur per dag aanwezig en biedt zowel geplande als 
ongeplande zorg.   
                                                        
1 Via een machtiging geeft de zorgverzekeraar in eerste instantie toestemming voor een 
halfjaar. Bij chronisch gebruik is langdurige verlenging mogelijk, afhankelijk van de eisen per 
zorgverzekeraar.   
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4.5. Begeleiding en welzijn   
Bethanië biedt ondersteuning voor uw dagstructuur. Dit gebeurt meestal in de huiskamers op 
Willinkhuizen of de ontmoetingsruimte VIOS. Daarbij werken we aan de te behalen doelen 
zoals deze zijn beschreven in het zorgplan.   
  
4.6. Welzijnsactiviteiten   
Het is belangrijk dat u kunt deelnemen aan welzijnsactiviteiten die in Wicherumloo worden 
georganiseerd. De activiteitencommissie van Wicherumloo  doet er in overleg met Bethanië 
veel aan om u zo veel als mogelijk bij deze activiteiten te betrekken. U kunt hierbij denken aan 
een zanguurtje, bingoavond, spelmiddag, bezoek tuincentrum enzovoort. U blijft uiteraard ook 
zo veel als mogelijk gebruikmaken van uw eigen maatschappelijke contacten en activiteiten. 
Als u gebruikmaakt van de (recreatieve) activiteiten die Wicherumloo organiseert, dan zijn de 
kosten daarvan voor eigen rekening.  
  
4.7. Geneeskundige zorg, medicatie en voorzieningen  
Vanuit de WLZ ontvangt u specialistische medische zorg met betrekking tot de diagnose 
waarvoor u een indicatie heeft ontvangen. Ook de daarbij behorende paramedische en 
psychologische zorg worden voor een deel op deze basis vergoed. Huisartsenzorg (basis 
medische zorg), medicijnen en tandheelkundige zorg (basis paramedische zorg) vallen onder 
uw eigen zorgverzekering en worden van daaruit bekostigd. Dit geldt ook voor voorzieningen 
zoals elastische kousen en orthopedische schoenen. De inhoud van het door u gekozen 
verzekeringspakket bepaalt de financiële vergoeding (en daardoor soms ook de 
mogelijkheden). Medicijnen die bij een drogisterij gekocht kunnen worden, dienen door uzelf 
betaald te worden (deze worden niet vergoed door de verzekeraar).   
  
4.8. Specialist ouderengeneeskunde   
In de geclusterde woonvormen op Willinkhuizen en De Vijfsprong (en voor sommige 
appartementen op Roekel) heeft de specialist ouderengeneeskunde de rol van huisarts. De 
specialist ouderengeneeskunde bewaakt dan of de medische zorg onder de verzekeringswet 
valt of onder de WLZ-indicatie. Het medisch-ethisch beleid van Bethanië is voor de specialist 
ouderengeneeskunde leidend.   
  
4.9. Ondersteuning bij ‘huishouding’   
Maaltijden  
Op Willinkhuizen worden de maaltijden gezamenlijk bereid en gegeten in de huiskamer. 
Bewoners van De Vijfsprong en Roekel eten in De Aanleg, tenzij dat fysiek onmogelijk is. Dan 
wordt in overleg met u afgesproken waar en wanneer de maaltijden worden gebruikt. Bij eten 
en drinken wordt onderscheid gemaakt tussen de noodzakelijke gezonde voeding en de 
extra’s, zoals een glas wijn bij de maaltijd. Het glas wijn of andere extra’s worden op 
Willinkhuizen door het sociaal netwerk verzorgd of kunnen tegen een vergoeding worden 
afgenomen van Bethanië. Als u in De Aanleg eet, dan wordt een glas wijn afgerekend met 
Wicherumloo. De verzorging houdt mede toezicht op de inhoud van de koelkast in uw 
appartement, zodat u geen gevaar loopt op het eten/drinken van bedorven spullen.  
  
Huishoudelijke verzorging  
Huishoudelijke verzorging valt slechts voor een deel onder de dienstverlening vanuit het VPT. 
Hiervoor is 45 minuten per week gereserveerd. Bethanië zorgt ervoor dat in eerste instantie 
uw woonkamer, keuken en sanitair worden schoongemaakt; de daar aanwezige ramen 
worden aan de binnenkant gereinigd. De basishygiëne is hierbij uitgangspunt: vloer, toilet, 
aanrecht/afwas, afval en koelkast. Werkzaamheden zoals het in de was zetten van meubels, 
het poetsen van koper en zilver, verzamelingen stofvrij houden, binnenkant van kasten 
schoonmaken enzovoorts, worden door uzelf of door familie en/of derden gedaan.   
  
Wanneer u behoefte heeft aan extra huishoudelijke ondersteuning, dan is het mogelijk om 
deze in te kopen. U kunt daarvoor contact opnemen met uw eerst verantwoordelijk 
verzorgende (EVV’er). De kosten voor de aanschaf van de benodigde schoonmaakmiddelen 
zijn voor uw rekening. Daarbij wordt de eis gesteld dat deze schoonmaakmiddelen niet-
agressieve middelen zijn en geen chloor bevatten. Deze eis wordt gesteld zowel vanuit het 
oogpunt van arbeidsomstandigheden als uit milieutechnisch aspect.   
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Reinigen van textiel   
Het reinigen van alle textiel (bed-, bad- en linnengoed, persoonlijke kleding) wordt door u of 
uw sociaal netwerk verzorgd en is voor uw eigen rekening. Het is mogelijk om in uw 
appartement (op De Vijfsprong en Roekel) een wasmachine te plaatsen. U kunt ervoor kiezen 
om het reinigen van textiel uit te besteden aan een wasserij of gebruik te maken van de 
diensten van Bethanië. Medewerkers kunnen in Wicherumloo tegen een vergoeding het textiel 
wassen. De mogelijkheden staan vermeld op het serviceformulier (u krijgt dit tijdens het 
intakegesprek). Wanneer u gebruikmaakt van de dienstverlening door Bethanië, is het 
noodzakelijk het textiel te (laten) merken. De kosten voor het reinigen en merken staan 
vermeld op de website van Bethanië (www.bethanie.nl).  
  
4.10. Facilitaire ondersteuning in de geclusterde woonvorm   
- De kosten voor de inrichting van het appartement zijn voor uw rekening. Vanwege het 

gebruik van verpleegtechnisch materiaal zoals tilliften en rolstoelen, zijn de 
appartementen op Willinkhuizen en De Vijfsprong door de Stichting Wicherumloo 
standaard bevloerd met pvc. Dat mag u niet veranderen. Ook de vitrage, gordijnen en 
een linnenkast zijn door de Stichting Wicherumloo geleverd. Mocht u toch graag uw eigen 
gordijnen ophangen, dan kan dat. Neemt u dan even contact op met de huismeester van 
Wicherumloo. Voor het schilderen van wanden, het boren in muren en dergelijke, 
verwijzen wij u naar de afspraken met de Stichting Wicherumloo.  

  
- U bent zelf verantwoordelijk voor zaken als het vervangen van een lamp, reparatie of 

vervanging van huishoudelijke spullen en onderhoud van het appartement, conform de 
Algemene Bepalingen Huurovereenkomsten Woonruimte. Wicherumloo biedt technische 
ondersteuning aan voor hand- en spandiensten met betrekking tot onderhoud en 
inrichting van uw appartement. De kosten kunnen worden opgevraagd bij de huismeester 
van Wicherumloo.   
  

 
4.11. Hoogte eigen bijdrage CAK   
Omdat u gebruikmaakt van VPT moet u een eigen lage bijdrage betalen. Deze wordt door 
het CAK geïncasseerd. De lage eigen bijdrage is 12,5% van uw bijdrageplichtig inkomen. 
Het bijdrageplichtig inkomen is het totaal van uw verzamelinkomen en 8% van de grondslag 
sparen en beleggen. U kunt de hoogte van de eigen bijdrage zelf berekenen op de website 
van het CAK. Ook kunt u bellen via telefoonnummer CAK – eigen bijdrage: 0800-0087.   
  
 

5. Meer informatie   
  

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u op maandag, woensdag en donderdag 
contact opnemen met de cliëntadministratie van Bethanië, tel. 0318-689999/e-mail: 
clientadministratie@bethanie.nl.  
  


