
Wie zijn wij?
Ons Tweede Thuis is een organisatie voor 
mensen met een verstandelijke, lichamelijke 
of meervoudige handicap, met een stoornis in 
het autismespectrum of met niet-aangeboren 
hersenletsel. 

Wilt u meer weten?
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht 
bij: Ons Tweede Thuis
afdeling Zorgbemiddeling
0297 353872
zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl

augustus 2013

De zorgindicatie
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor het 
volledig pakket thuis (VPT) dient u te beschikken 
over een geldige verblijfsindicatie, ook wel 
ZZP-indicatie genoemd. Het Centrum voor 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze af. U kunt 
zelf een aanvraag voor een indicatie indienen 
bij het CIZ. Meer informatie vindt u op www.ciz.
nl. Ons Tweede Thuis kan u ondersteunen bij het 
aanvragen van een indicatie. Wij maken met u 
afspraken over de zorg- en dienstverlening die u 
nodig heeft en informeren u over de begeleiding, 
maaltijdenservice, hulpmiddelen, vrijwilligershulp, 
alarmering, wasverzorging, welzijnsactiviteiten en 
dergelijke.
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Medische diensten
Binnen het VPT-pakket behoudt u 
uw eigen huisarts en tandarts. 
Behandeling die specifiek 
gekoppeld is aan uw handicap 
valt onder de AWBZ. Voor die 
behandeling kunt u terecht bij ons 
eigen behandelteam. Uw eigen 
huisarts blijft eindverantwoordelijk 
voor uw medische behandeling. 

Huishoudelijke hulp
U ontvangt met het VPT ook de 
wekelijkse schoonmaak. Hierin 
valt de schoonmaak van uw 
keuken, het sanitair en de woon/
slaapkamer. Zaken als ramen zemen 
en onderhoud van de tuin zijn hier 
niet bij inbegrepen. Indien gewenst 
kan er extra schoonmaak worden 
ingekocht. Wij spreken met u af wat 
er moet gebeuren, hoe dit wordt 
gedaan en op welk tijdstip.

De maaltijd
Voor het ontbijt, de lunch en het 
diner, maar ook voldoende drinken, 
tussendoortjes en fruit kunt u bij Ons 
Tweede Thuis terecht. Verzorgt u (een 
deel) liever zelf? Wij maken met u 
afspraken over wat u zelf graag wilt 
blijven doen en op welke manier u 
ondersteuning van Ons Tweede Thuis 
wilt ontvangen.

U heeft een handicap en u heeft hulp en ondersteuning 
nodig in uw dagelijks leven. Die krijgt u het liefst in 
uw eigen, vertrouwde omgeving. Dat is voor ons 
geen punt. Ons Tweede Thuis biedt complete zorg 
thuis: het Volledig Pakket Thuis (VPT). 

Is VPT iets voor u?
Volledig Pakket Thuis is speciaal voor mensen met 
een indicatie ‘zorg met verblijf’. U kunt ervoor 
kiezen de benodigde zorg thuis te ontvangen. Ons 
Tweede Thuis biedt die zorg. Het VPT omvat 24 
uurszorg afgestemd op uw behoeften, bijvoorbeeld 
begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. 
Of diensten zoals maaltijden, huishoudelijke 
verzorging, wasverzorging en inloopspreekuren en 
ontspannende activiteiten.  We bieden deze zorg in 
onze woonvoorzieningen of bij u thuis.  

Wonen
Omdat u met een VPT zelfstandig woont, betaalt 
u zelf de woonlasten (huur/energie/belastingen 
etc.). Eventueel hebt u wel recht op huurtoeslag. 
Deze kunt u berekenen met behulp van de website 
van de belastingdienst www.toeslagen.nl. U kunt 
Ons Tweede Thuis vragen u hierbij te helpen.

Begeleiding
U woont zelfstandig maar u heeft wel de behoefte 
om met iemand te praten over hoe het met u gaat, 
over uw financiën, over belangrijke post, over uw 
werk, enz. Daarvoor komt een begeleider van 
Ons Tweede Thuis op afgesproken dagen en 
tijden bij u thuis. Op andere momenten kunt u 
zelf ook contact opnemen met een begeleider. 

De wasverzorging
Het wassen van de kleding is meestal 
voor eigen rekening, tenzij dit in uw 
indicatie is opgenomen. U kunt ervoor 
kiezen tegen betaling het wasgoed 
uit te besteden aan Ons Tweede 
Thuis. Onze medewerkers kunnen 
u hierover informeren. Het wassen 
van handdoeken, theedoeken en het 
bedden- en linnengoed (platgoed) 
wordt door ons betaald. 

Uw welzijn
Met het VPT van Ons Tweede 
Thuis kunt u ook gebruik maken 
van (ontspannende) activiteiten 
op onze locaties. Wij maken 
daarover met u afspraken. Voor 
een aantal activiteiten geldt een 
eigen bijdrage. 

De kosten
De kosten van de verzorging 
worden betaald vanuit de 
AWBZ. U bent wel een eigen 
bijdrage verschuldigd. Deze 
bijdrage is de lage intramurale 
bijdrage en de hoogte hiervan 
is afhankelijk van uw inkomen 
en uw eigen vermogen. De 
bijdrage wordt vastgesteld 
en geïncasseerd door het 
Centraal Administratie 
Kantoor (zie ook www.
hetcak.nl).


