Meander Klantenservice

Meander Werk

Heeft u vragen of opmerkingen over een van
onze producten en diensten? Bel dan met
Meander Klantenservice: 0900 699 0 699.
Wij staan u graag te woord.

Meander kan niet zonder gemotiveerde en
deskundige medewerkers. Wij gaan voor jouw
droombaan: afwisselend, uitdagend en met
meer dan voldoende carrièreperspectief.

Professionele hulp bij het
oplossen van problemen
Meander Wonen

Mantelzorgondersteuning

In een aanleunwoning van Meander
Wonen woont u zelfstandig met de
mogelijkheid van zorg- en dienstverlening van Meander.

Samenwerking met vrijwilligersorganisaties
die ondersteuning bieden om te voorkomen
dat professionele zorg nodig wordt of mantelzorgers overbelast raken.

Meander biedt Gespecialiseerde
ThuisBegeleiding in huishoudens
waar de dagelijkse taken verzwaard worden door sociale of
psychische problemen.
Inwoners van Nuth en Voerendaal
kunnen gebruik maken van Maatschappelijke Dienstverlening van
MeanderGroep.

Meander Wonen met zorg

Meander Thuiszorg

Activiteitenaanbod

Zorg- en revalidatiecentrum ter voorbereiding van een
terugkeer naar huis na ziekte of operatie. Woonvoorzieningen (verpleeghuizen, groepswoningen
voor mensen met dementie en wijkzorgcentra),
waar mogelijk kleinschalig en per wijk opgezet,
een logeerhuis als u zorg nodig hebt en (tijdelijk)
niet thuis kunt verblijven en een hospice als warm
onderkomen voor de laatste levensfase.

Verpleging en verzorging thuis. Uw
wijkverpleegkundige gaat samen
met u op zoek naar de ondersteuning
die u nodig hebt: niet teveel en niet
te weinig.

Wijkbewoners zijn van harte welkom in de locaties van Meander.
Voor een kopje koffie, een maaltijd of om mee te doen aan een
van de vele activiteiten. Ook biedt Meander verschillende vormen
van dagbesteding en dagbehandeling (op basis van een indicatie).

Alle
ingrediënten
om u te
ondersteunen
in elke fase
van uw leven

Vrijwilligers
Meander kan niet zonder de steun van vrijwilligers. Zij geven
extra zorg en aandacht en ondersteunen bij veel activiteiten.

Meander eXtra

Meander eXtra

Een uitgebreid pakket diensten en service op het
gebied van gezondheid, verzorging, ontspanning,
administratie, digitale wereld en nog veel meer.

Een uitgebreid pakket diensten en service op het
gebied van gezondheid, verzorging, ontspanning,
administratie, digitale wereld en nog veel meer.

(Mede-eigenaar van)

Geboortezorg Limburg

Meander
Paramedische Dienst

Al generaties lang gespecialiseerd
in zwangerschaps- en kraamzorg.

Fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en
psychologie of u nu zelfstandig of bij Meander woont.

Meander Hulp Thuis
Gerichte ondersteuning bij de
alledaagse werkzaamheden in huis.
(van 0 tot 4 jaar)

Meander
Jeugdgezondheidszorg
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen
van het consultatiebureau volgen samen met u
hoe uw kind zich ontwikkelt als baby en peuter.

