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Inhoud
• Wie zijn wij
• Inleiding
• Wat is VPT
• De Praktijk
• Vragen



De Zorgboog
• VVT en Kraamzorg
• Ca 2500 medewerkers
• Ca 4000 cliënten
• Regio Helmond – De Peel
• VPT op een geclusterde locatie





Inleiding
Steeds vaker wordt leveringsvorm VPT (Volledig Pakket Thuis) ingezet.

Belangrijkste verschil met een reguliere opname is dat client zelf
verantwoordelijk is voor de huisvesting en de kosten hiervan.

Klinkt simpel maar in de praktijk levert dit de nodige vragen op. 
Het begrip Thuis is een ruim begrip. Wat hoort bij wonen en wat hoort bij de 
zorg?



Leveringsvorm Volledig pakket thuis (VPT)
• VPT is één van de leveringsvormen binnen de WLZ.

• De leveringsvorm VPT draagt bij aan het 
de financiële houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel.

• De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale
zorg.

• In het handboek VPT staat omschreven welke onderdelen wel of niet
behoren tot deze leveringsvorm.



Volledig
pakket thuis

Visie van de Zorgboog:
• Zorg vanuit het concept 

positieve gezondheid
• Zorg vanuit het model de schijf

van 5
• Inzet van zorgtechnologie

draagt bij aan:
• de organiseerbaarheid
• kwaliteit van zorg.

Deze visie leidt in vertaling naar 
praktijk tot discussie.



Zorgtechnologie bij leveringsvorm VPT
• Aan welke zorgtechnologie kan gedacht worden bij leveringsvorm VPT?

• Implementatie zorgtechnologie blijft vaak hangen op de financering
ervan. Hoe bepaal je de betaalbaarheid en de implementeerbaarheid?

• Tegen welke uitdagingen lopen we aan?



Zorgtechnologie bij leveringsvorm VPT
Zorgtechnologie kan ingezet worden om:

1. Clienten prettig en zo zelfstandig mogelijk te laten wonen;
2. Helpen bij de dagstructuur;
3. Producten die helpen bij het (zelf-)regelen van de zorg;
4. Doelmatiger om te gaan met inzet schaarse zorgverleners.



Financiering bij leveringsvorm VPT
Geen landelijke richtlijnen. Per zorgaanbieder en per locatie
verschillend vormgegeven.

Prestaties en tarieven voor digitale zorg verschillen afhankelijk van 
het soort digitale zorg, de sector en de leveringsvorm. Bij VPT vanuit
integrale tarief.



Financiering bij leveringsvorm VPT
Issue bij VPT:
Welke deel van de financiering zorgtechnologie behoort tot de zorg
en welke deel behoort tot het wonen.

Hoe neem je de inzet van zorgtechnologie mee in 
de kostprijsberekening?
Past de totale zorginzet inclusief zorgtechnologie binnen het integrale
dagtarief? Hoe dit te monitoren?



Randvoorwaarden bij leveringsvorm VPT
Implementatie zorgtechnologie op een verpleegafdeling of bij client thuis. 
Wat zijn kosten die horen bij het wonen? Waar moet client zelf voor zorgen?
Denk hierbij aan:
• WiFi
• Aanbrengen van apparatuur in de eigen woonomgeving.

Per locatie is domotica verschillend ingeregeld. Waardoor uniform 
proces moeilijk is.

Koppelbaarheid tussen applicaties.



Zorgtechnologie 
bij VPT

Organiseer je vanuit de 'bril' 
intramuraal/verblijf?

Of kies je voor de invalshoek client 
woont thuis?



De praktijk
Zorg op afstand --> bij wijkverpleging/MPT

Zorg en toezicht op afstand --> bij VPT
1. Preventie
2. Farmaceutische zorg
3. Toezicht

In WLZ is toezicht en interventie een onderdeel van de begeleiding. Bij 
VPT is er sprake van 24 uur zorg in nabijheid.
Technische voorzieningen zoals personenalarmering voor het bieden van
toezicht komen ten laste van het VPT-budget.



De praktijk

Wat gebruikt de Zorgboog al
• Medicijndispenser
• Leefstijlmonitoring
• Slimme sleuteloplossing
• Beeldzorg



De praktijk

Vanuit intramurale bril zou je aan onderstaande technologie kunnen
denken:

• Heup airbag
• Slimme incontinentie materiaal
• Stress sok
• Momo-BedSense



De praktijk

Interessante vraag:
Persoonsgebonden hulpmiddelen voor individueel gebruik behoren niet tot 
de aanspraak van een VPT.

Is een medicijndispenser een persoonsgebonden hulpmiddel?
Is een oogdruppelbril een persoonsgebonden hulpmiddel?



Casus

Een echtpaar huurt appartement van de woningbouw. De heer heeft een
VPT. Er wordt personenalarmering geinstaleerd vanuit de VPT.
De heer wordt opgenomen binnen een instelling. De personenalerming
dient omgezet te worden op naam van mevrouw of stopgezet te worden.

Geen logische trigger in proces om dit goed te borgen.



Meegever

Het interne gesprek over hoe de inzet van zorgtechnologie past binnen de 
zorgvisie.

Ontwikkel kaders om:
• De technologie te kunnen beoordelen op effectiviteit.
• De praktische inzetbaarheid te kunnen toetsen.
• Met stakeholders zoals een woningbouwcoperatie het 

gesprek kunt aangaan met betrekking tot de basis infrastructuur.
• De betaalbaarheid te toetsen.



VRAGEN ?


