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Hebt u zorg of ondersteuning nodig en kunt u tijdelijk niet thuis verblijven,
bijvoorbeeld omdat u hiertoe nog niet in staat bent na een ziekenhuisopname of
omdat uw mantelzorger op vakantie gaat? Dan is Logeerhuis Parkstad een plek
waar u tijdelijk kunt verblijven, met professionele zorg en in een huiselijke, prettige
omgeving. Uw verblijf staat in het teken van goede zorg, welzijn en eventueel
herstel. Samen met u bekijken we wat er nodig is om uw verblijf zo optimaal
mogelijk te maken. Belangrijk daarbij is het stimuleren van uw eigen kracht en
eigen regie en dat u vooral een prettig verblijf heeft.
 
Het Logeerhuis Parkstad is ontstaan als initiatief van MeanderGroep Zuid-Limburg,
Zuyderland, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en andere samenwerkingspartners.
 
Het Logeerhuis Parkstad beschikt over twee locaties:
in wijkzorgcentrum Hoog Anstel in Kerkrade en in Hoeve Overhuizen in Bocholtz.
 

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM!
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Wanneer komt u in aanmerking voor een verblijf?   
 
Locatie Hoog Anstel biedt voor mensen met somatische/lichamelijke klachten een
flexibele oplossing voor een tijdelijk verblijf:  
• als herstelzorg, bijvoorbeeld indien u net bent uitbehandeld in het ziekenhuis

maar nog onvoldoende hersteld bent om weer zelfstandig thuis te wonen   
• als respijtzorg, indien uw mantelzorg even uitvalt, bijvoorbeeld vanwege

vakantie, ziekte of om andere redenen   
• als eerstelijnsvoorziening, b.v. omdat u tijdelijk 24 uur per etmaal zorg nodig

hebt, maar daarvoor niet in een ziekenhuis hoeft te verblijven   
• als een logeermogelijkheid op basis van een VPT

(Volledig Pakket Thuis)-indicatie.
 
Locatie Hoeve Overhuizen biedt voor mensen met dementie een flexibele oplossing
voor een tijdelijk verblijf: 
• als een logeermogelijkheid op basis van een VPT

(Volledig Pakket Thuis)-indicatie.
 
Vanuit uw thuissituatie bepaalt de huisarts, wijkverpleegkundige of casemanager
dementie of u voor een verblijf in Logeerhuis Parkstad in aanmerking komt. Ook
doorverwijzing vanuit het ziekenhuis is mogelijk. Voorafgaand aan opname vindt
een gesprek plaats bij u thuis (of waar u dan verblijft).  
 
Kosten
Indien u beschikt over een Volledig Pakket Thuis, hoeft u geen bijdrage te betalen.
Beschikt u hier niet over, dan is de eigen bijdrage die u betaalt voor een verblijf in
het Logeerhuis afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw zorgvraag, woonplaats
en andere persoonlijke omstandigheden.  
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Locatie Hoog Anstel  
Op de tweede etage van wijkzorgcentrum Hoog Anstel in Kerkrade bevindt zich het
Logeerhuis Parkstad Hoog Anstel. 
Deze locatie is gericht op mensen met somatische/lichamelijke problemen en
beschikt over 15 kamers waarvan enkele kamers geschikt zijn voor een echtpaar of
het plaatsen van een tweede bed. 
Wanneer u bij ons te gast bent, dan bieden wij u een huiselijke, aangename en
helende omgeving met veel aandacht voor gastvrijheid, privacy, zinvolle
dagbesteding, professionele verzorging en behandeling.  
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Locatie Hoeve Overhuizen  
Op de tweede etage van onze nieuwe locatie Hoeve Overhuizen in Bocholtz bevindt
zich het Logeerhuis Parkstad Hoeve Overhuizen. 
Deze locatie is gericht op mensen met dementie en beschikt over 9 kamers
waarvan enkele kamers geschikt zijn voor een echtpaar of het plaatsen van een
tweede bed. 
Wanneer u bij ons te gast bent, dan bieden wij u een huiselijke, aangename en
helende omgeving met veel aandacht voor gastvrijheid, privacy, zinvolle
dagbesteding, professionele verzorging en behandeling.
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Wat bieden wij u in Logeerhuis Parkstad?   
 
Een zit-slaapkamer 
Uiteraard hopen wij dat u zich gauw thuis voelt in een van de locaties van
Logeerhuis Parkstad. U verblijft in een gemeubileerde een- of tweepersoonskamer.
Al onze kamers beschikken over een eigen televisietoestel zodat u gewoon uw vaste
programma’s kunt blijven volgen. In overleg kunt u ook eigen spullen van thuis
meenemen.  
 
Alle kamers zijn daarnaast voorzien van een systeem voor personenalarmering.
De kamers worden onderhouden door de medewerkers op de afdeling.  
 
Uw maaltijden
Voor de maaltijden wordt u van harte uitgenodigd in een van de huiskamers. Voor
bezoekers bestaat de mogelijkheid om tegen vergoeding en aanmelding vooraf
samen de maaltijd met u te gebruiken. Ook koffie, thee en frisdrank worden
aangeboden in de huiskamer. Daarnaast is het mogelijk om samen met uw bezoek
een hapje of drankje in het restaurant te nuttigen. Onze restaurants hebben een
wijkfunctie en zijn een levendige plek waar het hele huis en de buurt samenkomen.
 
Behandeling en verzorging
Uw huisarts is verantwoordelijk tijdens het verblijf en blijft betrokken bij
behandelzorg en het eind van uw verblijf. Wij stemmen onze dienstverlening zoveel
mogelijk af op uw behoeften; of dat nu een hobby is die in het Logeerhuis voortgezet
kan worden of andere eerstelijns zorgverlening, zoals fysiotherapie.
MeanderGroep is daarnaast verantwoordelijk voor huisvesting, hoteldiensten en het
zorgteam.
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Activiteiten 
U kunt tijdens uw verblijf deelnemen aan heel veel verschillende activiteiten die in
Hoog Anstel en Hoeve Overhuizen worden georganiseerd. Door middel van het
aanbieden van activiteiten willen wij u activeren, uw welzijn bevorderen en uw eigen
kracht en eigen regie stimuleren. Of het nu gaat om een wandeling in de tuin, een
middagje zingen in het restaurant of aan de slag met een beweegcoach; u heeft de
regie.
 
Zorgafspraken
Bij de start en het eind van uw verblijf overleggen de wijkverpleegkundige uit uw
thuiszorgteam en/of uw casemanager dementie samen met de Zichtbare Schakel
van Logeerhuis Parkstad en u over de gewenste zorg. Zo vindt er kort na de start
van uw verblijf een gesprek plaats met u en uw familie over de aan u te verlenen
zorg en de verwachte duur van uw verblijf. Ook wordt overlegd over de zo nodig te
treffen maatregelen bij het einde van uw verblijf in Logeerhuis Parkstad.
 
Meander zet waar mogelijk slimme technieken in bij de ondersteuning van de
zelfredzaamheid van klanten. Een voorbeeld hiervan is de medicatiebegeleiding op
afstand of de ZorgCommunicatieTechnologie.
 
Bezoek 
Bezoek is tot 20.00 uur altijd welkom in beide locaties van Logeerhuis Parkstad.
Latere tijdstippen zijn op afspraak ook mogelijk. De centrale ingang is overdag vrij
toegankelijk. Mocht deze gesloten zijn, dan kan uw bezoek even bellen om te
worden binnengelaten.
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Info

MeanderGroep Zuid-Limburg
Minckelersstraat 2

6372 PP  Landgraaf

 

t    0900 - 699 0 699 (Meander Klantenservice)

e  klantenservice@mgzl.nl

i   www.meandergroep.com
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Locatie van:

Locatie Hoog Anstel
Hoog Anstel 1

6463 XX Kerkrade

T  045 563 54 99 

 

Locatie Hoeve Overhuizen
Overhuizerstraat 4

6351 BE Bocholtz

T 0900 699 0 699 (Klantenservice)

  

E logeerhuisparkstad@mgzl.nl 
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