
Riwis Zorg & Welzijn 
ondersteunt mensen met 
psychische, sociale of 
lichamelijke beperkingen bij een 
zo zelfstandig en onafhankelijk 
mogelijk leven. 
Het ontdekken en gebruik 
maken van uw eigen kunnen 
staat voorop. Samen met u en 
de mensen die voor u belangrijk 
zijn, werken we aan een gezond 
leven, je prettig voelen, veilig 
en plezierig wonen en meedoen 
aan de samenleving.
We vertrouwen ook in het eigen 
kunnen van onze medewerkers. 
We bieden hen de ruimte zaken 
goed en snel te regelen in het 
belang van cliënten.

Volledig Pakket Thuis (VPT) & 
Modulair Pakket Thuis (MPT)

Intensieve zorg bij u thuis
Heeft u een intensieve vorm van zorg 
nodig en blijft u het liefste thuis wonen? 
Dat kan! Het Modulair Pakket Thuis 
(MPT) en het Volledig Pakket Thuis 
(VPT) zijn intensieve vormen van zorg 
bij u thuis en zijn beschikbaar voor 
ouderen met een verblijfsindicatie voor 
verpleging & verzorging.

Hoe werkt het?
Als u een verblijfsindicatie heeft 
voor verpleging en verzorging (een 
zogenaamd Zorgzwaartepakket 3 of 
hoger) kunnen wij u ook thuiszorg 
bieden in de vorm van een Volledig 
Pakket Thuis of een Modulair Pakket 
Thuis. Deze intensieve thuiszorg is 
een tussenvorm tussen verpleging en 
verzorging in een woonzorgcentrum 
(verblijf en zorg) en reguliere thuiszorg.
U blijft  zelfstandig in uw eigen 
woning wonen en betaalt dus zelf 
alle woonkosten. Ook medische 
basiszorg (huisarts, ziekenhuis e.d.), 
geneesmiddelen en hulpmiddelen (b.v. 
rollator) betaalt u zelf.
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Meer informatie?
Voor aanmeldingen of meer 
informatie over onze zorg en 
begeleiding kunt u contact opnemen 
met ons Cliëntenservicebureau:

T 0900 – 242 42 41 
(tijdens kantooruren)
E zorgservice@riwis.nl

Geloof in eigen kunnen

Centraal Bureau
Postbus 10230 - 7301 GE  Apeldoorn
T 055 539 45 00 | F 055 539 45 35 
E info@riwis.nl | I www.riwis.nl

Aanmeldingen en vragen 
rondom zorg/begeleiding: 
T 0900 - 242 42 41
E zorgservice@riwis.nl



Volledig Pakket Thuis (VPT)
Een VPT bevat bijna alle zorg die u ook in een verzorgingshuis 
zou krijgen, maar dan thuis. Deze zorg wordt geleverd door één 
zorgaanbieder. Het VPT kan bestaan uit: 
•     verpleging;
•     persoonlijke verzorging;
•     begeleiding; 
•     behandeling; 
•     vervoer naar behandeling en/of begeleiding (b.v.    
       dagbesteding);
•     maaltijden (eten en drinken);
•     hulp bij het huishouden.
 
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 voor de huishoudelijke 
zorg. De zorg bij een MPT kan uit de volgende onderdelen 
bestaan: 
•     verpleging; 
•     persoonlijke verzorging; 
•     begeleiding; 
•     behandeling; 
•     vervoer naar behandeling en/of begeleiding (b.v.    
       dagbesteding). 

Eigen bijdrage
Voor VPT en MPT moet u een eigen bijdrage betalen. 
Informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl of via het 
Cliëntenservicebureau van Riwis.

Aanvragen indicatie en aanmelden
Wanneer u nog geen verblijfsindicatie heeft voor verpleging en 
verzorging, kan Riwis samen met u onderzoeken of u voor een 
indicatie in aanmerking zou kunnen komen.


