
 

 

 

 
Zorg of dienst 

 
Wat valt onder VPT in de 

Schenkhof 
Keuzemogelijkheden Aanvullende zorg vanuit; Zorgverzekeringswet, 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
of eigen rekening 

Zorg 
Verpleging 
Begeleiding 
 
 
 
 
 
 
 

Zorg en verpleging zoals u die 
ook in het Anker zou krijgen. 

  

Deelname aan 
groepsactiviteiten van het 
Anker. 

 De kosten van evt. vervoer zijn voor eigen 
rekening. 

Behandeling 
 

 
 

Indien u complexe behandeling 
nodig hebt, kan de huisarts 
hiervoor een beroep doen op de 
behandelaars die via Novicare 
aan het Anker zijn verbonden. U 
kunt dan denken aan een  
verpleeghuisarts, psycholoog, 
diëtiste e.d. 

 Voor huisarts, tandarts en specialistische hulp 
bent u aangewezen op uw eigen 
zorgverzekering. 

Farmaceutische zorg 
 

 

Wij kunnen het beheer van uw 
medicatie overnemen 
afhankelijk van de BEM-code. 
Als u dit wilt vragen wij u over 
te stappen naar apotheek de 
Linge te Opheusden. 

 Medicatie, dieetvoeding, verbandmiddelen en 
incontinentiematerialen vallen onder de 
zorgverzekeringswet en tellen mee voor het 
eigen risico. 

Zorg of dienst 
 

Wat valt onder VPT in 
Avondrust 

Keuzemogelijkheden Aanvullende zorg vanuit; Zorgverzekeringswet, 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

of eigen rekening 



 

Zorg of dienst 
 

Wat valt onder VPT in 
Avondrust 

Keuzemogelijkheden Aanvullende zorg vanuit; Zorgverzekeringswet, 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

of eigen rekening 
Eten en drinken 
 

 

Uw dagelijkse voeding krijgt u 
via Avondrust. 
 

  

Beddengoed 
Handdoeken 
Persoonlijke 
was 
 
 
 

Wij zorgen voor het 
wassen/strijken van het 
beddengoed. 

In Avondrust kan uw 
overige persoonsgebonden 
was tegen betaling voor u 
verzorgen. De kleding moet 
dan wel gemerkt worden 
en de kosten daarvan zijn 
voor uw eigen rekening. 
 

 

Schoonmaak 
 
 
 

U ontvangt huishoudelijke hulp 
op maat. U spreekt met de 
woonbegeleider de nood-
zakelijke werkzaamheden af. 

 Bij een VPT kunt u geen beroep doen op de 
WMO voor huishoudelijke ondersteuning. 

 
Hulpmiddelen 
Woningaanpassing 
 
 
 
 

Deze worden door ons niet 
verstrekt  

 U kunt voor hulpmiddelen (zoals rolstoel/tillift) 
een beroep doen op de WMO. Andere 
hulpmiddelen zoals hoog-laag bedden worden 
vergoed vanuit de zorgverzekering. Uw kunt 
hierover advies vragen aan de EVV-er. 
 
 
 
 
 


