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Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging? Of heeft u 
door een ziekte of aandoening verpleegkundige zorg nodig?  
Dan komt u in aanmerking voor wijkzorg. Door gebruik te  
maken van onze wijkverpleging kunt u langer zelfstandig  
thuis blijven wonen. 

Persoonlijke zorg houdt bijvoorbeeld in dat u hulp krijgt bij het 
douchen en aan- en uitkleden, steunkousen aan- en uittrekken. 
Het kan ook zijn dat uw (tijdelijke) verpleging nodig heeft, zoals 
bijvoorbeeld wondzorg na een operatie.

U kunt contact opnemen met het Cliëntservicebureau.
Samen met u en onze Regieverpleegkundige Wijkverpleging,
bekijken we welke zorg het beste bij u past.

Wijkverpleging kan geleverd worden vanuit de
Zorgverzekeringswet, Modulair Pakket Thuis (MPT) of  
Volledig Pakket Thuis (VPT).

Wanneer komt u in aanmerking voor wijkverpleging?

Hoe vraag ik wijkverpleging aan?

Hoe vraag ik wijkverpleging aan?



1. Zorgverzekeringswet

3. Volledig Pakket Thuis  
  (alleen inzetbaar in onze aanleunwoningen)

Wat kost een Modulair Pakket Thuis of  
een Volledig Pakket Thuis?

De zorgindicatie voor verpleging en verzorging
vanuit de Zorgverzekeringswet wordt door de
wijkverpleging gesteld.
Vanaf 2015 valt deze zorg ook onder uw
basisverzekering.

Zie hiervoor onze folder “Volledig Pakket Thuis” in onze
aanleunwoningen.

U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK, deze is inkomens- 
afhankelijk.
U kunt dit zelf berekenen via de rekenhulp op de site  
van het CAK (www.hetcak.nl).

Met het Modulair Pakket Thuis kunt u de zorg van één of 
meerdere Wlz-aanbieders thuis ontvangen. Zo kunt u bij 
het Modulair Pakket Thuis er ook voor kiezen om bepaalde 
zorgvormen in natura van een WLZzorgaanbieder te 
ontvangen en de overige zorgvormen zelf in te kopen  
met een persoonsgebonden budget (PGB).

Bij het Modulair Pakket Thuis spreekt u met één of meerdere 
zorgaanbieders af welke zorgvormen door de zorgaanbieders 
worden geboden en welke zorg er eventueel door mantelzorgers 
wordt verleend. Het Modulair Pakket kan bestaan uit: verpleging,
verzorging, hulp bij huishouden, dagbesteding en vervoer van en 
naar de dagbesteding.

2. Modulair Pakket Thuis



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons
Cliëntservicebureau.

T 0162-241338 / 06-23417112
E CSB@dewijngaerd.nl

Meer informatie?

www.dewijngaerd.nl


