Thuiszorg
van A tot Z(org)
Voel je goed, voel je thuis!

Mensen
met
aandacht

De kans is groot dat u ons kent. Meander Thuiszorg is
al generaties lang een vertrouwd gezicht in uw buurt.
Iedere Meander-medewerker is een schakel van de meest
complete zorgaanbieder in Parkstad.
Samen staan we voor u klaar. Betrokken, ervaren én altijd dichtbij.
Hulp bij het Huishouden
Wij kunnen u helpen het huishouden te verzorgen. Deze hulp kan bestaan uit
bijvoorbeeld wassen, dweilen of stofzuigen. Sommige dingen kunt u wellicht nog
zelf; andere zaken kunnen wij u uit handen nemen. Samen maken we daar
afspraken over. Wij zorgen ervoor dat u een vaste thuishulp krijgt. Dat is wel
zo vertrouwd!

Verpleging en verzorging
Onze verzorgenden kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het douchen, of het aantrekken van steunkousen. Onze verpleegkundigen zijn er voor meer gespecialiseerde
zorg, zoals wondverzorging of het geven van injecties.
Wanneer de zorg heel gespecialiseerd is van aard, dan kunnen wij een beroep doen
op ons Team HighCare.
We werken met kleine, persoonlijke teams, zodat u altijd een vertrouwd gezicht
ziet. In elke wijk werkt bovendien een wijkverpleegkundige als zichtbare schakel:
dit is een hbo-verpleegkundige die weet wat er speelt binnen een wijk of dorp en
die nauw samenwerkt met vrijwilligers en welzijnsorganisaties, de Wmo-consulenten van de gemeente, de wijkagent, Steunpunt
voor Mantelzorg en uw woningcorporatie.
Meander heeft zo een stevige basis in de wijk en
kan veel voor u betekenen.
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Méér dan thuiszorg
Meander is méér dan thuiszorg alleen. Wij kunnen u allerlei extra's bieden om
ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven: van
personenalarmering tot acute zorg aan huis.
Als abonnee van Meander eXtra kunt u gebruikmaken van het totale pakket van
gemaksdiensten: van een klussendienst of een kapper aan huis tot gratis
loophulpmiddelen.
In de Meander Winkel kunt u een breed scala aan hulpmiddelen
en verpleegartikelen lenen en/of kopen. Met 15.000 artikelen in de omloop bieden
wij op elke zorgvraag een antwoord op maat. Ook is er in de winkel een ruim
assortiment aan artikelen om langer gezond en mobiel te blijven.

Zorgaanvraag en kosten
Voor het indienen van een aanvraag voor Hulp bij het Huishouden dient u contact op
te nemen met het Wmo-loket van de gemeente waar u woonachtig bent.
De kosten worden deels vergoed vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke
Ondersteuning) en u betaalt een vaste eigen bijdrage.
U kunt bij de gemeente kenbaar maken dat u zorg wilt ontvangen van Meander
Thuiszorg.
Verpleging en verzorging thuis zijn onderdeel van het basispakket van uw
zorgverzekering. De wijkverpleegkundige bepaalt welke vorm van
persoonlijke verzorging of verpleging medisch noodzakelijk is.
De zorgverzekeraar zal met steekproeven controleren of de wijkverpleegkundigen
hun taak goed uitvoeren. U kunt een afspraak maken met de Zichtbare Schakel of
wijkverpleegkundige van Meander Thuiszorg in uw buurt voor een gesprek
over zorg, welzijn of wonen. Hij of zij kan zorg of andere vormen van ondersteuning
organiseren
waar informatie
die nog nieten
zijn,
maar ook kunt
‘ontzorgen’
in situaties waar veel
Voor meer
aanmelding
u een informatiepakket
verschillende
hulpverleners
over
de
vloer
komen.
Als
de
wijkverpleegkundige
aanvragen via de klantenservice van MeanderGroep, bereikbaar op
samen werkdagen
met u de beste
heeft
kan de zorg
van699
start
gaan.
vanoplossing
8.00 - 18.00
uurvastgesteld,
via telefoonnummer
0900
0 699.
U kunt contact met ons opnemen via tel.nr. 0900 699 0 699.
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Info

Onderdeel van:

Minckelersstraat 2
6372 PP Landgraaf
t 0900 - 699 0 699 (Meander Klantenservice)
e klantenservice@mgzl.nl
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i www.meandergroep.com
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PMS 519

Elke wijk heeft een eigen zichtbare schakel:

PMS 877

een wijkverpleegkundige met extra taken in
de wijk. Informeer naar de zichtbare schakel
in uw buurt.
Voor al uw zorgvragen belt u met de
klantenservice van MeanderGroep:
T 0900 699 0 699
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Pantone 2655
Volgens omrekening illustrator 54-49-0-0
Volgens waaier 53-61-0-0
Ik heb de waaier aangehouden
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(24 uur per dag bereikbaar).

C 53 - M 61 - Y 0 - K 0

PMS 519

PMS 320

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

C 100 - M 0 - Y 40 - K 5

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

C 82 - M 0 - Y 90 - K 0

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

C 0 - M 25 - Y 100 - K 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

