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Brochure Modulair Pakket Thuis 

Met het MPT kunt u de zorg van één of meer Wlz-aanbieders thuis krijgen. U kunt er bij MPT ook voor kiezen 
om bepaalde zorgvormen in natura van een Wlz-zorgaanbieder te ontvangen en de overige zorgvormen zelf 
in te kopen met een PGB. Bij het MPT spreekt u met één of meer zorgaanbieders af welke zorgvormen door 
de zorgaanbieders worden geboden en welke zorg door mantelzorgers wordt verleend.  

MPT is een keuze mogelijkheid. 
Een MPT is een pakket op maat en de leveringsvorm is een bewuste keuze: 

 U kiest ervoor dat u wilt blijven wonen in uw eigen huis; 

 U heeft niet het volledige zorgaanbod nodig dat normaal hoort bij zorg met verblijf of het 
zorgaanbod bij een VPT. (Volledig Pakket Thuis); 

 

Verantwoord en doelmatigheid bij een MPT 

Het MPT is vaak alleen mogelijk indien partners, mantelzorgers of anderen, delen van uw zorg voor hun 

rekening nemen. Het zorgkantoor toetst (mede op advies van de aanbieder) of het geheel van de informele 

zorg en de professionele zorg doelmatig en verantwoord is. In de praktijk kan de invulling van het 

professionele permanente toezicht dus verschillen per cliënt. 

Wanneer is er geen MPT mogelijk? 
Wanneer: 

 U actief wacht op een intramurale opname in een verzorgings- of verpleeghuis en er sprake is van 
overbruggingszorg ; 

 als u het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of 

 u de zorg niet geheel zelf via een PGB  kan organiseren. 
 
Inhoud van een MPT 
Het MPT kan zorg of delen van de zorg bevatten: verpleging; persoonlijke verzorging; huishoudelijke hulp; 
Begeleiding ( individueel en groep); Wlz-behandeling; vervoer naar behandeling en/of begeleiding. 
 
Verschil MPT (modulair pakket thuis) en VPT (volledig pakket thuis) 
Het grootste verschil met een VPT is dat bij een MPT Rosengaerde niet verplicht is zorg te dragen voor 
maaltijden.  
 
Leveringsvorm MPT: Zorg In Natura ( of combinatie met een PGB) 
Bij het MPT heeft u  keuze uit zorg in natura, of een combinatie van Zorg In Natura en een PGB. Voor een 
MPT in natura mag alleen gebruik worden gemaakt van zorgaanbieders die zijn gecontracteerd door het 
zorgkantoor; het zorgkantoor betaalt de zorg direct aan de zorgaanbieder(s). U kunt zien bij welke 
zorgaanbieders u terecht kunt. Dit is terug te vinden in de Zorgvergelijker op de website van zorgkantoor.  
Voorkeur voor de leveringsvorm en zorgaanbieder is altijd leidend. 
 
 
 

http://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/nl/ik_wil_zorg/zorgvergelijker
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Zorg thuis in PGB  
Een PGB is mogelijk in combinatie met bijvoorbeeld een MPT, maar u kunt er ook voor kiezen om de 
volledige zorg af te nemen door middel van een PGB. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het organiseren 
van kwalitatief goede zorg en regelt dit zelf met het zorgkantoor. 
Het voorgestelde zorgarrangement moet liggen binnen de financiële grens van het PGB budget dat hoort bij 
het geïndiceerde ZP. De omvang van de zorglevering op cliëntniveau is per functie begrensd tot maximaal het 
gemiddelde van de aangevraagde klasse. Uitgangspunt bij het samenstellen van het zorgarrangement voor u 
is dat het om een passend (maatwerk) arrangement gaat. Het zorgkantoor beoordeelt de complete 
zorgvraag. 
 
Zorg door één of meerdere zorgaanbieders 
Het MPT kan worden geleverd door één zorgaanbieder maar ook door verschillende zorgaanbieders 
gezamenlijk. Met alle zorgaanbieders stelt u een zorgplan op. 
Als u gebruik maakt van meerdere zorgaanbieders, zijn deze zorgaanbieders hoofdverantwoordelijk voor de 
zorg die zij zelf leveren. Maar zij zijn ieder ook verplicht om overzicht te houden over de gehele zorg, dus ook 
over de zorg die niet door henzelf geleverd wordt.  
 
Behandeling via Zorgverzekering 
Bij een MPT bent voor behandeling van algemeen medische aard, zoals zorg van de huisarts, aangewezen op 
de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat wil zeggen dat de huisarts eindverantwoordelijk blijft voor de algemene 
behandeling. Ook voor behandeling van een psychiatrische aandoening, farmaceutische zorg, hulpmiddelen, 
tandheelkundige zorg, paramedische zorg en evt. kleding en individuele mobiliteits hulpmiddelen bent u 
aangewezen op de Zvw;  
Op advies van de huisarts kan de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) worden betrokken bij de behandeling. 
Deze is dan verantwoordelijk voor de behandeling die voortkomt uit de specifieke aandoening van de cliënt. 

Ook voor MPT geldt dat de noodzakelijke behandeling individueel en behandeling groep kan worden 

aangevraagd bovenop de reguliere extramurale zorg.  

Wonen en leven 
Bij een MPT is er sprake van scheiden van wonen en zorg. Het wonen en de inrichting van de woning vallen 
niet onder het MPT. U draagt zelf zorg voor de kosten voor de huur/hypotheek van de woning, onderhoud, 
gebruikelijke kosten, zoals energiekosten, kosten voor televisie en telefoon, belastingen en verzekeringen, en 
evenals de kosten voor  vervanging/reparatie van aan huis gerelateerde zaken.  
 
Woningaanpassing 
Bij MPT vallen de woningaanpassingen onder de Wmo. Een melding voor woningaanpassingen die wordt 

ingediend leidt niet automatisch tot een aanvraag en/of toekenning van die aanvraag. De kanteling maakt 

dat er goed gekeken wordt naar mogelijk andere oplossingen (binnen of buiten de Wmo) of eventueel zelf 

financiering van het probleem. 

Geen aanspraak op individueel aangepaste hulpmiddelen thuis 
Er bestaat geen aanspraak op individueel aangepaste hulpmiddelen en rolstoelen, ondanks dat Rosengaerde 
verblijf en behandeling levert. Dit geldt ook voor de boven budgettaire hulpmiddelen zoals 
verbandschoenen.  
 
Maaltijden 
In het MPT zitten standaard geen maaltijden (eten en drinken). Op uw verzoek kan hiervoor wel door 
Rosengaerde worden zorg gedragen. 
 
Huishoudelijke hulp ( Schoonhouden van de woonruimte) 
Binnen een MPT kan er een beperkt beroep worden gedaan op huishoudelijke hulp. In principe heeft u 
aanspraak op 2,5 uur huishoudelijke hulp per week incl. een klein deel voor de wasverzorging van platgoed 



 
 

3 
 

als lijfgoed. Het is mogelijk om zorg en de hulp bij het huishouden te substitueren ( uitwisselen) mits 
verantwoord en doelmatig. Hiervoor worden duidelijk afspraken gemaakt tussen u en Rosengaerde.  
 
Welzijnsactiviteiten 
U kunt deelnemen aan welzijnsactiviteiten maar dient in hoge mate zelf het initiatief te nemen. Vervoer naar 
welzijnsactiviteiten kan eventueel via de Wmo worden aangevraagd. Woont u in een aanleunwoning dan 
kunnen wij helpen met het vervoer naar de ontmoetingsruimte de blauwe Bogen. 
 
Dagbesteding /  Begeleiding groep en vervoer naast MPT 
Bij gebruik van de dagbesteding is vervoer van en naar de dagbesteding inbegrepen. Voorwaarde is wel dat 
dit (medisch) noodzakelijk is.  De klasse is daarbij afhankelijk van de indicatie. U  kunt echter geen rechten 
ontlenen aan de omvang van de begeleiding groep. 
 
Logeeropvang naast MPT  
U houdt in de Wlz recht op logeeropvang van 1 tot 3 aaneengesloten etmalen per week in een instelling op 
voorwaarde dat dit gebeurt om de mantelzorg te ontlasten of de zelfstandigheid te bevorderen. De etmalen 
kunnen worden opgespaard met een maximum van 156 etmalen om gedurende het jaar enkele malen voor 
een langere aaneengesloten periode gebruik te maken van de logeeropvang.  
 
MPT vakantieopnames  
Vakantieopname is minimaal 7 dagen aaneengesloten, maximaal 156 etmalen per jaar. Na terugkeer naar de 
eigenlijke situatie wordt het MPT weer van kracht mits de functies overeenkomen met de functies die 
voorafgaande aan het proces golden. Als u uw indicatie volledig in een PGB heeft omgezet, kunt u geen 
gebruik maken van een vakantieopname via Zorg IN Natura. In dat geval moet u de vakantieopname inkopen 
met uw PGB.  
 
Indicatiestelling 
Het CIZ stelt de indicatie. 
 
Toetsing en advies aan zorgkantoor 
Wanneer gekozen wordt voor leveringsvorm MPT en voor Rosengaerde als zorgaanbieder, dan: 

 toetst Rosengaerde of het zorgarrangement MPT verantwoord en doelmatig geleverd kan 
worden via de rekenmodule. De functies dienen binnen de bandbreedte van de indicatie te 
vallen.  

 
Bezwaarschrift 
Er kan bezwaarschrift worden ingediend bij het zorgkantoor indien u het niet eens bent  met het besluit en 
eventueel daartegen in beroep gaat. 
 
Dossierhouderschap en MPT  
De zorg bestaat uit losse functies. MPT kan door meerdere zorgaanbieders ingevuld.  
Als MPT alleen door Rosengaerde wordt geleverd dan is Rosengaerde de dossierhouder voor de cliënt.  
Eerste aanspreekpunt bij meerdere zorgaanbieders 
Er is geen dossierhouderschap wanneer een MPT door meerdere zorgaanbieders wordt aangeboden. Iedere 
zorgaanbieder is verantwoordelijk om het overzicht te hebben van de gehele zorg, dus ook van de zorg die 
door eventuele andere zorgaanbieders tegelijkertijd wordt geleverd.  
De zorgaanbieders moeten onderling afstemmen met cliënt wie als eerste aanspreekpunt fungeert.  
 
Thuisplan 
De afspraak wordt vastgelegd in het thuisplan waar u voor tekent. 
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Verandering van dossierhouder  
U mag wijzigen van dossierhouder. De taak van de nieuwe dossierhouder is verplicht om contact met u  op te 
nemen en te vragen of de bestaande overbruggingszorg naar wens is en zo niet, deze vanuit de 
verantwoordelijkheid van de nieuwe dossierhouder aan te passen. De overbruggingszorg zal dus niet worden 
ingetrokken. 
 
Kwaliteit van zorg en het Thuisplan 
Gemaakte afspraken op het gebied van zorg, kosten, aanvullende services etc. worden vastgelegd in het 
thuisplan evenals op welke manier en door wie ondersteuning wordt geboden. Als anderen ook voor u 
zorgen zullen ook zij opgenomen worden in het thuisplan.  
Minimaal twee keer per jaar wordt thuisplan besproken. ( MDO)  
 

Toezicht op de kwaliteit van zorg binnen het MPT 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg. 

Eigen bijdrage 
De eigen bijdrage voor het MPT is alleen afhankelijk van uw inkomen en vermogen, en niet van het aantal 
uren zorg dat u afneemt. 
Er geldt de lage eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz die ook geldt voor het VPT minus een korting 
aangezien cliënten bij het MPT zelf zorgdragen voor de maaltijden.  
Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt een factuur. Zie www.hetcak.nl. 
 
Let op: 
Verlaging eigen bijdrage voor MPT als u maximaal 20 uur per maand zorg ontvangt 
Zoals bij alle Wlz-zorg betaalt u ook voor de zorg via een MPT een eigen bijdrage.  
Deze eigen bijdrage gaat veranderen voor mensen met een MPT die maximaal 20 uur per maand zorg 
afnemen. Dit heet de Maatregel modulair pakket thuis ≤ 20 uur. 
 
Wat houdt de Maatregel modulair pakket thuis ≤ 20 uur in? 
Heeft u een modulair pakket thuis en ontvangt u maximaal 20 uur zorg per maand?  
Dan is uw eigen bijdrage € 23,- per maand. Dat is het minimumbedrag voor zorg thuis in de Wlz.  
Het kan zijn dat het aantal uren zorg per maand wisselt: soms boven de 20 uur, soms eronder. Dan betaalt u 
€ 23,- voor de maanden dat u 20 uur zorg of minder zorg ontvangt, en een hogere eigen bijdrage voor de 
maand(en) waarin u meer dan 20 uur zorg afneemt. 
 
Deze maatregel geldt NIET als u een combinatie heeft van een persoonsgebonden budget (pgb) en MPT. Dan 
blijft uw eigen bijdrage hetzelfde en is deze alleen afhankelijk van uw inkomen en vermogen en of u AOW-
gerechtigd bent of niet. 
 
Meerpersoonshuishouden 
Hebben uw partner en u beiden een MPT? Uw gezamenlijke eigen bijdrage wordt dan € 23,- per maand als u 
allebei ≤ 20 uur per maand zorg afneemt. 
 
Waarom is de Maatregel modulair pakket (MPT) ≤ 20 uur gemaakt? 
Sinds januari 2016 wordt de eigen bijdrage voor het MPT op dezelfde manier berekend als de eigen bijdrage 
voor het persoonsgebonden budget (pgb).  
Daardoor is de eigen bijdrage voor het MPT alleen afhankelijk van uw inkomen en vermogen, en niet meer 
van het aantal uren zorg dat u afneemt. 
Dit gold ook voor een groep mensen die in de praktijk slechts enkele uren MPT-zorg blijkt af te nemen omdat 
zij veel hulp krijgen van naasten (informele zorg).  
Na de wijziging kregen zij een rekening voor de eigen bijdragen die niet langer in verhouding stond tot de 
daadwerkelijke zorgvraag. Mensen konden hierdoor het gevoel krijgen ontmoedigd te worden in het inzetten 
van vrijwillige mantelzorg. 

http://www.hetcak.nl/
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Om deze situatie te voorkomen wordt de eigen bijdrage voor MPT vastgesteld op het (al bestaande) 
minimum van € 23,- per maand voor mensen die maximaal 20 uur zorg per maand afnemen. De grens van 20 
uur is gekozen omdat de eigen bijdrage daarmee in verhouding staat tot de kostprijs van de zorg. 
De maatregel is dus bedoeld om mensen die weinig Wlz-zorg afnemen zo veel mogelijk te ontzien omdat zij 
hulp uit hun eigen omgeving krijgen. 
 
Cliëntondersteuning 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt tijdens kantoor uren van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 
17.00 uur terecht bij klantadvies Rosengaerde. Dagelijks is er ook telefonisch spreekuur van 9.00 uur – 10.00 
uur 0529-431541 of via de mobiel 06-20368565 
Daarnaast wijzen wij u erop dat u ook bij de gemeente Dalfsen Afd.  Samen doen in Dalfsen terecht kunt voor 
mogelijkheden voor ondersteuning. Tel. 0529-488388 
 
 

Laatst gewijzigd op 24-07-2017 

 


