
 

Kruipen in de huid van de cliënt 
Wij geloven dat het voor iedereen mogelijk is om met het ouder worden van het leven te blijven 
genieten. Dat wensen wij iedereen toe. Een rustig en veilig leven, waarbij genieten ‘m vaak in de 
kleine dingen zit. Met momenten die een twinkeling in de ogen geven als mensen een blik 
uitwisselen. 

Als u een langdurige vorm van zorg en ondersteuning nodig heeft en u het liefste thuis of in een 
aanleunwoning wilt wonen biedt Maasduinen goede mogelijkheden. Het Modulair Pakket Thuis 
(MPT) en het Volledig Pakket Thuis (VPT) zijn vormen van zorg thuis en zijn beschikbaar voor 
ouderen met een verblijfsindicatie voor verpleging en verzorging. 

 

Hoe werkt het?  

Als u een verblijfsindicatie heeft voor 

verpleging en verzorging kunnen wij u 

zorg bieden in de vorm van een Volledig 

Pakket Thuis of een Modulair Pakket 

Thuis. U blijft  zelfstandig in uw eigen 

woning wonen of verhuist naar een 

aanleunwoning (VPT). 

 

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Een VPT bevat bijna alle 24-uurszorg die 

u ook in een verzorgingshuis zou krijgen, 

maar dan thuis. Deze zorg wordt geleverd 

door één zorgaanbieder, Maasduinen.  

Om in aanmerking te komen voor een 

VPT dient u in een huurappartement op 

één van de locaties van Maasduinen te 

wonen. 

Het VPT kan bestaan uit: 

- persoonlijke verzorging en 

  verpleging 

- begeleiding  

- behandeling (onder bepaalde     

  voorwaarden) 

 

 

maaltijden (eten en drinken) 

- schoonhouden van de woonruimte  

  en wassen van bedden- en  

  linnengoed.  

- alarmering 

- logeeropvang 

- mogelijkheid tot deelname aan 

  activiteiten op de zorglocatie 
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Modulair Pakket Thuis (MPT)

Het MPT is een afgeleide van het VPT 

met als groot verschil dat u hierbij zelf 

zorgt voor de maaltijden en de 

wasverzorging en er geen 24-uurszorg 

beschikbaar is. Voor elk onderdeel kunt u 

een verschillende zorgaanbieder kiezen. 

De regie over alle onderdelen ligt bij één 

zorgorganisatie. Het MPT kan overal in de 

wijk en in de aanleunwoningen geleverd 

worden. 

 

De zorg bij een MPT kan uit de volgende 

onderdelen bestaan: 

- persoonlijke verzorging en 

  verpleging 

- begeleiding individueel of in een 

 groep 

- behandeling individueel of 

 dagbehandeling 

- vervoer naar behandeling en/of 

 begeleiding (b.v. dagbesteding) 

- logeeropvang 

- schoonmaak  

 

Eigen bijdrage

Voor VPT en MPT moet u een eigen 

bijdrage betalen. Informatie hierover kunt 

u vinden op www.hetcak.nl  

 

U betaalt zelf alle woonkosten.  

Ook medische basiszorg (huisarts, 

ziekenhuis e.d.), geneesmiddelen en 

hulpmiddelen (b.v. rollator) betaalt u zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvragen indicatie en aanmelden 

Wanneer u nog geen verblijfsindicatie heeft 

kunt u deze aanvragen bij het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ 

beoordeelt of u hiervoor in aanmerking 

komt.  

Meer informatie?

Meer informatie kunt u opvragen bij 

Bureau Zorgadvies. De zorgadviseurs zijn 

tijdens kantooruren te bereiken op (088) 

23 23 740 en helpen u graag verder. 

U kunt ook een email sturen voor 

informatie: 

bureauzorgadvies@maasduinenzorg.nl 
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