Aanvullende Leveringsvoorwaarden Modulair Pakket Thuis (MPT)
1.

Het MPT wordt geleverd aan de zelfstandig wonende cliënt, waarbij sprake is van
mantelzorg. De regie voor de totale zorgverlening is in handen van de cliënt en/of zijn
vertegenwoordiger.

2.

Het MPT kan d.m.v. meerdere zorgaanbieders worden ingevuld en er is een mix
mogelijk van zorg in natura en PGB-Wlz

3.

Het MPT omvat een of meer van de onderstaande zorgvormen:
 Persoonlijke Verzorging,
 Verpleging,
 Schoonhouden woonruimte (vanaf april 2017),
 Wlz- Behandeling,
 Begeleiding of dagbesteding op basis van de indicatie
 Vervoer van en naar behandelaar of dagbesteding
 Logeeropvang

4.

Alle zorg en dienstverlening vindt plaats conform de op de website van het
Zorginstituut Nederland vermelde voorwaarden. Zie:
https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlzkompas/leveringsvormen+%28instelling+vpt+mpt+en+pgb%29

5.

Uitgezonderd van het Modulair Pakket Thuis zijn:
 Recreatieve of sociale activiteiten,
 Voeding,
 Huisartsenzorg,
 Tandheelkundige zorg,
 Paramedische zorg,
 Geestelijke zorg,
 Laatste zorg bij overlijden,
 Geneesmiddelen,
 Alarmering,
 (Mobiliteit-) Hulpmiddelen,
 Alle zaken rond de woonfunctie: hypotheek/ huur, woningonderhoud,
verzekeringen en woningaanpassing

6.

Uitgangspunt van de zorgaanbieder is dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan
blijven wonen. Per situatie vindt door de organisatie een afweging plaats in hoeverre
de zorgbehoefte en het zorgaanbod nog op elkaar aansluiten. Wanneer volgens de
zorgaanbieder de zorgverlening op basis van Modulair Pakket Thuis niet meer
verantwoord is, vindt een gesprek plaats met de cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger
en eventuele overige zorgaanbieders over de alternatieven. Hierbij komt ook aan de
orde wat familie en/of vrijwilligers bij kunnen dragen.

7.

Tijdens de periode dat de cliënt zorg op basis van Modulair Pakket Thuis af neemt,
kan deze zijn/ haar plaats op de wachtlijst voor opname in een zorginstelling
handhaven.

8.

Er worden recreatieve activiteiten in het Kruumtenhoes en in het Derkshoes
georganiseerd.
Voor deelname aan recreatieve activiteiten en het verenigingsleven in het Derkshoes
kan, tegen betaling, een ‘Welzijns-abonnement’ worden afgesloten.

9.

Dagbesteding
Als de cliënt een gestructureerde vorm van dagbesteding en/of toezicht nodig heeft,
kan deelname aan een van de huiskamers in het Derkshoes afgesproken worden.
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10.

Huishoudelijke hulp
De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de woning wordt schoongemaakt. Per april
2017 wordt dit naar verwachting van kracht.

11.

Logeeropvang
In overleg met de teamleiding zorg van het Derkshoes, kan, indien beschikbaar,
logeeropvang worden afgesproken vanuit het MPT.

12.

Alarmering
Er kan een abonnement op de alarmeringsfunctie, zowel met als zonder opvolging
van medewerkers van de wijkverpleging, worden afgesloten.
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