Modulair Pakket Thuis

Zorg op maat in uw eigen vertrouwde woonomgeving

Voelt beter

Modulair Pakket Thuis
Heeft u voor lange tijd zorg en ondersteuning nodig dan
kunt u gebruik maken van het Modulair Pakket Thuis
(MPT) van Pantein. U krijgt dan zorg en ondersteuning
thuis, zodat u in uw eigen vertrouwde omgeving kunt
blijven wonen.

Pantein biedt diensten die het mo-

Persoonlijke invulling

gelijk maken om zelfstandig thuis

Via het Centrum Indicatiestelling Zorg

te wonen. Ook als u voor een lange

(CIZ) kunt u een indicatie voor Wet

tijd zorg nodig heeft.

langdurige zorg aanvragen (Wlz). In
de indicatie staat beschreven waar u

Voor wie?

hulp bij nodig heeft en hoeveel zorg

Mensen die een Wet langdurige zorg

u krijgt. Op die uren baseert het CIZ

(Wlz) indicatie hebben kunnen gebruik

het budget dat voor uw zorg en on-

maken van het Modulair Pakket Thuis.

dersteuning beschikbaar is. Wij overleggen samen met u waaraan we uw

Wat is Modulair Pakket Thuis?

budget kunnen besteden. U kunt er

Het ‘Modulair Pakket Thuis’ is een

voor kiezen om bepaalde zaken zelf

mogelijkheid om voor lange tijd zorg

of door een andere zorgaanbieder te

aan huis te ontvangen vanuit de Wet

laten regelen.

langdurige zorg (Wlz).

De afspraken over de zorg en hulp
leggen we vast in een zorgplan. Dit

U heeft de keuze om de coördinatie

plan bespreken we regelmatig met u

de van zorg zelf of door Pantein te

en passen we aan als er veranderin-

laten uitvoeren.

gen in uw zorgvraag zijn.
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De zorg en diensten van het
Modulair Pakket Thuis
Verpleging en Verzorging

Behandeling

Pantein biedt 24 uur per dag ver-

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw

pleging en verzorging aan huis. Een

medische zorg en blijft ook gewoon

(wijk)verpleegkundige

coördineert

bij uw eigen huisarts. Uw huisarts kan

uw zorg- en dienstverlening. Zij is

ook een behandelteam inschakelen.

het vaste aanspreekpunt voor u en

Dat kan het behandelteam van Pantein

uw familie. Een klein zorgteam ver-

of een andere zorgaanbieder bij u in

leent zorg aan u, zodat u dagelijks

de buurt zijn. Een behandelteam be-

vertrouwde gezichten ziet.

staat vaak uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, logopedist,

Huishoudelijke hulp

fysiotherapeut, ergotherapeut en dië-

Als Pantein de zorg voor u coördi-

tist. De kosten voor deze behandeling

neert kunnen we ook de huishoude-

wordt vergoed via uw zorgverzekering.

lijke hulp regelen.
Als u hulpmiddelen nodig heeft, bijPersonenalarmering

voorbeeld een rolstoel, kunt u die aan-

U kunt in uw huis een systeem laten

vragen via de Wet Maatschappelijke

installeren, zodat u in noodgevallen

Ondersteuning (WMO) bij uw gemeen-

via een alarmknop een zorgmede-

te. Onze medewerkers kunnen u hier

werker kunt oproepen. Deze alarm-

meer over vertellen.

opvolging wordt 24 uur per dag door
zorgverleners van Pantein uitgevoerd.

Extra diensten tegen betaling

Wij kunnen u hierover informeren.

Via Pantein Extra regelt u makkelijk
en vertrouwd allerlei diensten aan

Begeleiding

huis, zoals een boodschappenser-

U zorgt zelf voor uw welzijn en een

vice, maaltijden, pedicure of kapster.

fijne daginvulling. Heeft u een vraag

Ook kunt u gebruik maken van aan-

over ondersteuning van uw dagstruc-

trekkelijke kortingsregelingen. Meer

tuur en/of ontlasting van de mantel-

informatie over het lidmaatschap en

zorg dan kunt u gebruik maken van

de diensten van Pantein Extra kunt u

dagbesteding in groepsverband en of

vinden op www.panteinextra.nl of via

individuele begeleiding thuis.

uw contactpersoon aanvragen.
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Kosten

Meer informatie

Aan Modulair Pakket Thuis (MPT) is Als u na het lezen van deze folder
vanuit de Wlz een eigen bijdrage ver- geïnteresseerd bent of meer wilt
bonden. Het Centraal Administratie weten over het Modulair Pakket
Kantoor (CAK) bepaalt op basis van Thuis, kunt u contact opnemen met
uw inkomen, vermogen en indicatie Pantein, telefoon 0900 – 8803.
de hoogte van deze bijdrage. Op de
website van het CAK (www.cak.nl)
kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Volg ons op

Pantein

T 0900 - 8803

Postbus 288

I www.pantein.nl
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