
Hospice Kerkrade: aandacht en respect

Een warm onderkomen voor de
laatste fase van het leven



Hospice Kerkrade: aandacht en
respect

Hospice Kerkrade biedt een

warm onderkomen aan mensen

die de laatste fase van hun leven

niet thuis willen of kunnen

doorbrengen.

Dankzij professionele mede-

werkers van de MeanderGroep

wordt er hoogwaardige

verpleegkundige zorg geboden.

Daarnaast is er veel aandacht en

respect voor de gasten zodat

ieder op eigen wijze afscheid kan

nemen van het leven.

Huiselijke sfeer
 
 Hospice Kerkrade heeft acht
eenpersoonskamers, elk met een
eigen toilet. Daarnaast is er een
gezamenlijke huiskamer, keuken en
een stilteruimte. De sfeer is
huiselijk. Familieleden van de gasten
zijn 24 uur per dag welkom.
Het professionele team wordt
ondersteund door een groot aantal
vrijwilligers. Mede door hun inbreng
is het mogelijk echt individuele
aandacht te hebben voor de gasten.
Een wandeling, een lekkere maaltijd,
een goed gesprek; alles is mogelijk.
Medewerkers en vrijwilligers zijn er
ook als steun en toeverlaat voor
familie en vrienden van de gasten.   
 
Hoogwaardige zorg
 
Een vast en deskundig team ver-
pleegkundigen en verzorgenden
staat garant voor hoogwaardige
verpleegkundige zorg.
Daarnaast kan Hospice Kerkrade
een beroep doen op een team van
specialisten, van verpleeghuisarts
tot fysiotherapeut en van activitei-
tenbegeleider tot psycholoog.
Hospice Kerkrade is aangesloten bij
het Netwerk Palliatieve Zorg
Oostelijk Zuid-Limburg, een
samenwerking van zorgvragers,
professionele zorgaanbieders en
-zorgverleners en organisaties van
vrijwilligerswerk op het gebied van
palliatieve zorg. 
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Tijdelijk verblijf 
 

In Hospice Kerkrade kunnen mensen
in de laatste fase van hun leven ook
terecht voor een kortdurend verblijf.
Bijvoorbeeld als familie of mantel-
zorgers de verzorging even uit
handen moeten geven of als
specialistische behandeling in het
ziekenhuis niet langer noodzakelijk
is. 
 

Kosten
(Tijdelijk) verblijf in Hospice
Kerkrade wordt, indien men beschikt
over de hiervoor geldende CIZ-
indicatie, vergoed vanuit de WLZ.
De regeling voor eigen bijdrage bij
WLZ zorg is hierbij van toepassing.
Met een ELV indicatie (Eerstelijns
Verblijf) wordt het verblijf in het
hospice vergoed door de Zorg-
verzekeringswet. Dan geldt alleen de
eigen bijdrage-regeling.
 

Locatie
 

Hospice Kerkrade maakt deel uit van
de MeanderGroep Zuid-Limburg.
Het is gelegen op het terrein van
Verpleeghuis Lückerheide.
Het hospice is goed bereikbaar,
zowel per auto (ruime parkeer-
gelegenheid op eigen terrein) als
met het openbaar vervoer (bushalte
voor de deur en treinstation op 10
min. lopen). 
 

 

Informatie 
 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met een van de mede-
werkers van het hospice of met de
Klantenservice van de Meander-
Groep. Zie hiervoor de gegevens op
de achterzijde van deze folder.
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Hospice Kerkrade maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.

MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit:

• Meander Wonen met Zorg
•  Meander Thuiszorg
• Meander Kraamzorg
• Meander Jeugdgezondheidszorg
• Meander Paramedische Dienst
• Meander Maatschappelijke Dienstverlening
• Meander eXtra
• Meander Homeservice
• Meander Wonen 
• Meander Werk
• Ondersteuning informele zorg
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Correspondentieadres                                Hospice Kerkrade 

Postbus 2690, 6401 DD Heerlen               Sint Pieterstraat 145 

info

@

meandergroep.com                          6463 CS Kerkrade 

www.meandergroep.com                           T 045 204 2012

Klantenservice

T 0900 699 0 699

Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur
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