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Voorwoord
 
Welkom,
 
Het besluit om definitief te komen
wonen in Wijkzorgcentrum Laethof
is een moeilijke stap voor u zelf en
alle naaste betrokkenen. Het is vaak
niet mogelijk dit minder moeilijk
voor u te maken, maar wij kunnen u
wel informeren over zaken waarmee
u te maken kunt krijgen. Daartoe is
deze brochure een hulpmiddel.
 
Wij willen er voor zorgen
dat bewoners zich hier zoveel
mogelijk thuis voelen en dat de
familie weet dat er goed voor hen
gezorgd wordt. Wijkzorgcentrum
Laethof, een kleinschalige
woonvorm, wordt voor u een plek
waar u uw leven kunt voortzetten,
zoveel mogelijk op de manier zoals u
dat gewend was.
Onze medewerkers respecteren uw
persoonlijke levensritme.
Wijkzorgcentrum Laethof heeft
zoveel als mogelijk de kenmerken
van een thuissituatie. Datgene wat u
nog zelf kunt wordt zo lang mogelijk
gestimuleerd. Onze medewerkers
zijn hiervoor opgeleid en vormen
samen met de vrijwilligers en uw
familie uw ankerpunt.
 

Goede zorg kan slechts geboden
worden in samenspel tussen
bewoner, medewerkers, vrijwilligers
en familie. Oprechte aandacht en
respect zijn hierbij voor ons van
groot belang. Om de kwaliteit van
leven van bewoners zo hoog
mogelijk te laten zijn hebben wij
goed opgeleide medewerkers in
dienst.
Wij stellen hoge eisen aan gedrag,
houding en representativiteit en
verwachten dat medewerkers de
omgangsvormen van de
MeanderGroep in acht nemen.
Daarnaast hebben medewerkers en
vrijwilligers recht op een correcte
bejegening door de bewoner en zijn
familie. Als u meer informatie over
onze omgangsvormen wilt
ontvangen, kunt u dit kenbaar
maken op de afdeling.
 
De schriftelijke informatie in
deze brochure is niet voldoende om
de individuele zaken te regelen,
daarvoor is mondeling overleg nodig.
In een persoonlijk
kennismakingsgesprek met een van
onze medewerkers krijgt u volop
gelegenheid om uw vragen en
wensen kenbaar te maken.
 
Mieke Franssen-Gijselaers,
Wijkdirecteur Kerkrade Noord West
E-mail miekefranssen@mgzl.nl
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Onze visie
 

Kleinschalig wonen

Wijkzorgcentrum Laethof biedt
woonruimte aan 52 bewoners met
psychogeriatrische problematiek
(dementie). Zij verblijven in 8
kleinschalige woonvormen. Alle
woongroepen hebben de
mogelijkheid om gebruik te maken
van onze patiotuin.
Bij het kleinschalig wonen
voor mensen met dementie wordt
het dagelijks leven thuis zoveel
mogelijk benaderd. Samen met de
verzorgenden vormen de bewoners
als het ware een gezin met ook
alle dagelijkse huishoudelijke taken.
Zo is er een huiskamer, kan er
gekookt worden en gemeen-
schappelijk gegeten. Daarnaast
hebben de bewoners een één- of
tweepersoonskamer. Deze kamer is
zoveel mogelijk met hun eigen
spullen en volgens hun eigen smaak
ingericht.
Bij kleinschalig wonen staat het
welzijn van de bewoner voorop, zij
dienen zich zo prettig mogelijk te
voelen. Voor ons is het dan ook
belangrijk om wensen, verlangens
en ervaringen naar elkaar uit te
spreken. Op deze manier kan er
gekeken worden naar een
mogelijkheid om een wens of
verlangen te verwezenlijken.

Ook zelfbeschikkingsrecht is van
groot belang. Zelf iets kunnen en
mogen bepalen geeft een gevoel van
eigenwaarde. Hierbij wordt rekening
gehouden met het denkvermogen
passend bij de fase van dementie.
Voorbeelden om het meedenken te
bevorderen zijn: samen een
boodschappenlijstje maken en zelf
bepalen welk beleg je op je brood
wilt.
 
Kort samengevat: het accent bij
kleinschalig wonen ligt op het met
elkaar wonen als groep mét de
mogelijkheid om als individu je eigen
keuzes te maken.
 
Gastvrijheid

Gastvrijheid is een belangrijke pijler
van waardevolle zorg in ons
wijkzorgcentrum. Er wordt steeds
meer aandacht besteed aan service,
klantgerichtheid en gastvrijheid.
Dat betekent niet alleen het
verzorgen van een goede maaltijd in
een prettige ambiance maar ook
ervoor zorgen dat bewoners de regie
houden over hun leven en een
respectvol leven kunnen genieten.
Gastvrijheid kan verschil maken in
de beleving van de klant; in hoe hij
de  omgeving , het verblijf ,
zijn keuzevrijheid en autonomie
ervaart.
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Fixatievrije zorginstelling

Wijkzorgcentrum Laethof is een
fixatievrij zorgcentrum, dat wil
zeggen dat wij geen onrustbanden,
verpleegdekens en spanlakens
gebruiken en de grootst mogelijke
terughoudendheid betrachten met
versuffende medicatie. Fixatie en
versuffende medicatie leiden
namelijk tot verzwakking van
lichaam en geest, verhogen het
risico op ernstig valletsel en
verminderen de kwaliteit van leven.
Het niet toepassen van deze
middelen brengt ook een beperkt
aantal risico’s met zich mee, maar
staat niet in verhouding tot de
negatieve gevolgen die de bewoner
ondervindt door het toepassen van
vrijheidsbeperking. In plaats van
deze middelen te gebruiken, helpen
wij bewoners om lichamelijk en
geestelijk zo fit mogelijk te blijven en
zetten wij ons in voor een veilige en
aangename leefomgeving. Voor
sommige bewoners kunnen extra
hulpmiddelen nodig zijn, en dan
kiezen wij hulpmiddelen die de
bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk
aantasten. Mochten wij in een zeer
uitzonderlijk geval voor een klant
geen goede oplossing -zonder
fixatie- vinden, dan schakelen wij
daarvoor externe deskundigen in.
 

Belevingsgerichte zorg

De belevingsgerichte zorg stelt de
belevingswereld van de bewoner
centraal. Van de medewerker wordt
verwacht dat hij zich verdiept in de
klant (diens persoonlijkheid,
levensloop etc.) en dat hij zich
probeert voor te stellen hoe het is
om met een beperking te leven.
 
Familieparticipatie

Familieparticipatie stellen wij zeer
op prijs en is vaak noodzakelijk om
bepaalde activiteiten te kunnen laten
plaatsvinden. Welke hulp familie kan
geven, wordt in overleg met de Eerst
Verantwoordelijke of de manager
bepaald. De medewerkers blijven
eindverantwoordelijk voor de zorg
aan de klanten en kunnen in die
hoedanigheid ook aanwijzingen
geven aan familie die meehelpt.
Familieparticipatie kan bestaan
uit hulp bij de maaltijd, de verzorging
en het binnen- of buitenshuis
begeleiden van een bewoner. 
 
Begegenings- en beroepscode

U en uw familie moeten onvoorwaar-
delijk kunnen vertrouwen op de
vriendelijkheid, betrouwbaarheid,
behulpzaamheid en correctheid van
iedereen die als medewerker,
stagiaire, vrijwilliger of anderszins
bij de zorg- en dienstverlening
betrokken is. In onze beroeps- en 
begegeningscode ligt vast wat onder
gewenst en ongewenst gedrag
verstaan wordt.
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Wie komt u tegen in ons
wijkzorgcentrum? 
 

De manager

Deze draagt zorg voor alle
randvoorwaarden die leiden tot een
goede verpleging, verzorging en
begeleiding van de bewoners. De
bewoner, maar ook zijn/haar
vertegenwoordiger, kan met vragen
en/of problemen altijd terecht bij de
manager. Het is echter gebruikelijk
dat men in eerste instantie de
contacten onderhoudt met de
toegewezen Eerst Verantwoordelijke
(EV-er genoemd).
 
De zorgmedewerkers

Zij dragen zorg voor goede
verpleging, verzorging en
begeleiding van de bewoners. Deze
zorgverlening wordt verricht door
verpleegkundigen, verzorgenden,
helpende, zorghulpen, facilitaire
medewerkers en leerlingen voor
deze beroepen. De medewerkers in
de zorg werken nauw samen met
een aantal (para)medische
medewerkers.  Samen vormen zij
het multidisciplinaire team dat tot
doel heeft te komen tot de best
mogelijke zorg voor elke klant.

Eerst Verantwoordelijke

Een van de medewerkers in uw
woongroep wordt uw Eerst
Verantwoordelijke (EV-er). Deze
fungeert voor u en uw vertegen-
woordiger als eerste aanspreek-
punt  bij vragen of klachten.
De EV-er vertegenwoordigt uw
belangen in de diverse overleg-
vormen en onderhoudt, in overleg
met u, het contact met uw vertegen-
woordiger.
 
Activiteitenbegeleiding

De activiteitenbegeleiding biedt
de bewoner de mogelijkheid om
individueel of in groepsverband deel
te nemen aan activiteiten. 
De activiteiten dienen aan te sluiten
op de mogelijkheden wensen en
behoeftes van de bewoner en het
woon-/leefklimaat positief te
beïnvloeden. Dit kan gebeuren door
dagelijkse leefpatronen te door-
breken en onderlinge contacten te
bevorderen in een ongedwongen
sfeer tussen bewoners, familieleden,
medewerkers en vrijwilligers.
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Verpleeghuisarts (specialist

ouderenzorg)

De medische zorg is in handen van
verpleeghuisartsen (tegenwoordig
specialisten ouderenzorg).
Zij worden terzijde gestaan door
afgestudeerde Nurse Practitioners 
en Nurse  Practitioners in opleiding.
De specialist ouderenzorg kan
worden beschouwd als de huisarts
van de klanten. Hij/zij bezoekt dan
regelmatig de woongroepen. Heeft u
als familie behoefte aan een gesprek
met deze arts, dan kunt u een
afspraak maken via de EV-er of de
manager.
 
Fysiotherapeut

De doelstelling van de fysiotherapeut
is om bewoners zo lang mogelijk,
liefst  zelfstandig, mobiel te houden.
Waar nodig wordt hulp geboden
middels therapie, aangepast
schoeisel, rolstoelen en andere
kunst– en hulpmiddelen.
 
Ergotherapeut

In de ergotherapie staat het
praktisch handelen centraal.
Handelingen die men doet vanaf het
moment van wakker worden tot men
weer gaat slapen. U moet dan
denken aan wassen, aan– en
uitkleden, brood smeren, eten en het
verplaatsen over langere afstanden.

De ergotherapeut streeft met de
bewoner naar optimale
zelfstandigheid in zijn dagelijks
functioneren. 
 

Logopedist

De logopedist houdt zich bezig met
het voorkomen, het onderzoeken
en/of de behandeling van
stoornissen op het gebied van
spraak, taal, gehoor, slikproble-
matiek en stem. Naast behandeling
geeft de logopedist ook adviezen en
informatie. Hiermee begeleidt de
logopedist ook de omgeving zoals
partner, familie, verzorgende enz.
 
Diëtist

Een dieetbehandeling heeft tot doel
een bijdrage te leveren aan het
voorkomen, opheffen,  verminderen
of compenseren van met voeding
samenhangende of door voeding
beïnvloedbare stoornissen of
beperkingen. Bij dieetbehandeling is
sprake van een medische indicatie
en deze behandeling vindt plaats na
verwijzing door een arts.
 
Gezondheidszorgpsycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog kan
bewoners behandelen maar ook
begeleiden van familieleden en
medewerkers van de afdeling
begeleiden.. Verder levert hij een
bijdrage  aan het behandelbeleid.
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Geestelijke ondersteuning

Binnen ons wijkzorgcentrum is het
altijd mogelijk een beroep te doen op
de pastor. Verder vinden er
kerkdiensten plaats. Medewerkers
en vrijwilligers kunnen er eventueel
voor zorgen dat bewoners naar de
vieringen gebracht en gehaald
worden. Voor hen die de diensten
niet kunnen bezoeken, bestaat de
mogelijkheid om de communie op de
eigen kamer te ontvangen. U dient
dit door te geven aan een van de
medewerkers van uw woongroep.
 
Zorgconsulent

De zorgconsulent komt voor uw
verhuizing naar Wijkzorgcentrum
Laethof bij u op bezoek om
onderstaande zaken te bespreken:

zorgzwaartepakket
eventuele wachtlijst 
de eigen bijdrage regeling,
zorgovereenkomst, algemene
voorwaarden
het zorgplan met informatie die
wordt gebruikt als uitgangspunt
voor het komen wonen in Laethof.

De zorgconsulent kan tijdens uw
verblijf in het wijkzorgcentrum naar
behoefte worden ingeschakeld.
Hij/zij is bereikbaar via de klanten-
service, tel. 0900 699 0 699.

Cliëntenadministratie

Bij de cliëntenadministratie kunt u
terecht met allerlei vragen over
betalingen, verzekeringen,
regelingen enzovoort. U vindt de
cliëntenadministratie naast de
hoofdingang.
 
Cliëntenraad

Bewoners, familie, medewerkers en
de directie maken zich samen sterk
voor de sfeer en het welzijn in ons
wijkzorgcentrum. De cliëntenraad
speelt hierbij een belangrijke rol.
Een van de belangrijkste taken is op
te komen voor de gezamenlijke
belangen van alle klanten. De leden
van de cliëntenraad proberen steeds
goed te luisteren naar wat de
bewoners vinden van de zorg- en
dienstverlening in Wijkzorgcentrum
Laethof. Samen met de directie
proberen zij waar nodig problemen
op te lossen en zaken te verbeteren.
Zij overleggen met de directeur over
praktische en voor bewoners heel
belangrijke onderwerpen.
De notulen van dit overleg kunt u
nalezen, zij hangen op het memo-
bord bij de lift op de 1e etage.
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Dagbesteding 

                                   
Wijkzorgcentrum Laethof heeft ook
een dagbesteding voor zelfstandig
wonende ouderen. Onder profes-
sionele begeleiding zijn zij in een
ongedwongen sfeer in een groep of
individueel bezig. De medewerkers
worden ondersteund door vrij-
willigers.
 
Kapper

U kunt gebruik maken van de
diensten van de kapper, die vanaf
dinsdag tot en met vrijdagmiddag
aanwezig is. De kosten zijn voor
eigen rekening en worden
verwerkt in de maandelijkse
rekening. 
 
Pedicure / Schoonheidsspecialiste

Onze pedicure is tevens schoon-
heidsspecialiste. Wekelijks is ze in
ons wijkzorgcentrum aanwezig.
De schoonheidsbehandeling is
gebaseerd op ontspanning!
De klanten moeten zich op hun
gemak voelen. 
Via de afdeling kunt u zowel voor de
pedicure als de schooonheids-
behandeling een afspraak maken. In
beide gevallen  zijn de kosten voor
eigen rekening en worden via de
maandelijkse rekening gefactureerd.
 

Tandarts

Als klant/bewoner verblijvend in het
wijkzorgcentrum kunt u een beroep
doen op de tandarts die is verbonden
aan het wijkzorgcentrum.
 
Technische dienst

Voor eventuele reparaties kan er een
beroep gedaan worden op onze
interne technische dienst. U kunt
een defect, reparatie of storing
doorgeven aan een van de
afdelingsmedewerkers. 
 
Vrijwilligers

Binnen ons wijkzorgcentrum zijn
enthousiaste vrijwilligers werkzaam
o.a. bij de catering, activiteiten-
begeleiding, verzorging en
verpleging. Zij vormen een niet weg
te denken groep in onze samen-
leving. Vrijwilligers ondersteunen
het professionele personeel en
zorgen voor de extra ‘jus’ bij de
aangeboden diensten. Vrijwilligers
werken altijd onder supervisie van
professioneel personeel. Mensen
met belangstelling voor vrijwilligers-
werk kunnen zich aanmelden bij de
vrijwilligerscoördinator.
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De dagelijkse gang van zaken
 
Uw kamer

Tijdens het verblijf in de klein-
schalige woonvorm krijgt u een één-
of tweepersoonskamer toegewezen.
U kunt deze vertrouwder maken
door een paar persoonlijke bezit-
tingen van thuis mee te nemen, zoals
foto’s, schilderijen, televisie, een
stoel of een klein kastje.
Meestal verblijven de bewoners
overdag in de woonkamer. In overleg
met de verzorgende van de groep
kunnen hier ook eventueel kleine
spulletjes of een stoel geplaatst
worden. Mocht u ervoor kiezen om
meubilair in de woonkamer te
plaatsen, dient u er rekening mee te
houden dat er ook andere bewoners
gebruik van maken. Bovendien is het
belangrijk om de veiligheid in acht te
nemen, zo veroorzaken vloer-
kleden valgevaar en mogen
bewoners en medewerkers geen
hinder van het meubilair onder-
vinden.
 
Alle kamers worden wekelijks
schoongemaakt door de mede-
werkers van de facilitaire dienst
volgens een professioneel
schoonmaakschema.

Mocht u persoonlijke voorkeuren
hebben met betrekking tot de
schoonmaak, dan kunt u dit bij uw
EV-er kenbaar maken. Wij zullen
proberen zoveel als mogelijk aan uw
wensen tegemoet te komen.
 
Het oproepsysteem

Zowel op de kamers van de
bewoners als op de toiletten en in de
openbare ruimten bevindt zich een
oproepsysteem. Op die manier kan
contact gelegd worden en een
zorgverlener worden opgeroepen.
Ook zijn er bed- en deursensoren die
naar behoefte en op advies van de
arts ingesteld kunnen worden. Met
behulp van deze middelen wordt een
veilige woon- en leefomgeving
gecreëerd. Dit draagt bij aan een
grotere zelfstandigheid en meer
eigen regie over het leven van de
bewoner.
 
Telefoon en televisie

Bewoners kunnen hun eigen
tv-toestel van huis meenemen
voor de slaapkamer. De technische
dienst zal voor de aansluiting
zorgdragen. Het tv-toestel op de
slaapkamer kan helaas maar 5
tv-zenders ontvangen doordat dit via
een centrale aansluiting gaat. Op de
televisie in de huiskamer zijn wel
alle reguliere zenders te ontvangen.
Bewoners kunnen de telefoon van de
huiskamer gebruiken.
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Bezoek

Bezoek is de hele dag welkom, zij
het dat wij u vragen rekening te
houden met de rust van onze
klanten. Voor het wijkzorgcentrum is
gezorgd voor voldoende parkeer-
gelegenheid waar bezoekers hun
voertuig (voor eigen risico) kunnen
parkeren. Aan het parkeren zijn
geen kosten verbonden. Overdag is
de deur geopend. Na 16.30 uur
dienen bezoekers bij de deur op de
bel te drukken, de medewerkers van
het wijkzorgcentrum laten u dan
binnen.
 
Maaltijden

De broodmaaltijden en de warme
maaltijden worden door het
wijkzorgcentrum verzorgd.
De samenstelling van de warme
maaltijd gebeurt op huiskamer-
niveau.
Voor bewoners die niet in staat zijn
om een keuze voor de maaltijd te
maken, kiest de zorgverlener. De
bewoner heeft dagelijks een keuze
uit twee menu’s. Hierbij wordt
uiteraard rekening gehouden met
dieetvoorschriften etc.

De was

Wij adviseren om het wasgoed zelf te
verzorgen omdat deze dan de
bekende geur behoudt, maar
ook omdat u zo meer zicht hebt op
wat er vernieuwd moet worden.
U kunt ook  gebruik maken van onze
wasregeling. Deze kunt u opvragen
bij de EV-er van de woongroep. 
Indien het wasgoed naar de wasserij
gaat, moet de bewoner voldoende
wasgoed voor twee weken in huis te
hebben. Ongeacht of u wel of geen
gebruik maakt van de wasregeling,
wordt de kleding van iedere bewoner
gecodeerd. U betaalt hiervoor een
eenmalige bijdrage.
 
Activiteiten

Dagelijks vinden er binnen
ons wijkzorgcentrum diverse
activiteiten plaats zowel in de
woongroepen als in verenigings-
verband. Om ervoor te zorgen dat u
goed wordt geïnformeerd over het
activiteitenaanbod,  vindt er nadat uw
familielid hier is komen wonen een
kennismakingsgesprek plaats met
de activiteitenbegeleider die
werkzaam is op de woongroep van
uw familielid. Tijdens dit gesprek
zullen uw wensen met betrekking tot
de dagbesteding in kaart gebracht
worden en krijgt u uitleg over het
activiteitenaanbod en verenigings-
leven zoals dit binnen Wijkzorg-
centrum Laethof wordt aangeboden.
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Voor een overzicht van de
 activiteiten verwijzen we u naar het
informatiebord in de hal en in het
restaurant. Iedere bewoner van
Wijkzorgcentrum Laethof kan kiezen
om lid te worden van een of
meerdere verenigingen, buiten de
activiteiten die gedaan worden op de
woongroep waar uw familielid
woonachtig is. Tijdens het kennis-
makingsgesprek krijgt u een
informatieboekje over de
verenigingsactiviteiten. Hieruit kunt
u samen met uw familielid een
keuze maken. De verenigings-
ctiviteiten worden geleid door een
medewerker die kan worden
ondersteund door een of meerdere
(vaste) vrijwilligers. Maar we doen
ook een beroep op u als familielid.
Heeft u nog vragen dan kunt u
contact opnemen met de EV-er van
uw familielid of activiteiten-
egeleider van de woongroep waar uw
familielid woont.

Restaurant

Wijkzorgcentrum Laethof beschikt
over een restaurant op de begane
grond. Hier kunt u terecht voor een
drankje, hapje en maaltijden. Ook
kunt u deze ruimte reserveren om
bijvoorbeeld uw verjaardag te vieren.
Er is een drankautomaat waar u met
een muntje koffie, thee en warme
chocolademelk kunt kopen. Deze
muntjes kunt u in de woongroep of
bij de administratie kopen. In het
restaurant vinden ook activiteiten
plaats. Meer informatie hierover
vindt u op de publicatieborden.
 
Rookbeleid

Wijkzorgcentrum Laethof is een
rookvrij gebouw, dat wil zeggen dat
wij op grond van de Tabakswet 
verplicht zijn ons aan een aantal
voorschriften ten aanzien van het
roken te houden, en wel:

roken is alleen toegestaan voor
onze bewoners onder toezicht in
de daarvoor aangewezen ruimtes
bezoek mag alleen buiten in de
patiotuin roken.
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Basis van de zorg
 
Zorgverleningsovereenkomst

De zorgverleningsovereenkomst
ontvangt u tijdens het kennis-
makingsgesprek met een
medewerker van de afdeling. In de
overeenkomst staat beschreven wat
u van ons kunt verwachten maar ook
wat wij van u mogen verwachten. De
zorgverleningsovereenkomst dient
op de dag van verhuizing in tweevoud
getekend door de bewoner of diens
wettelijke vertegenwoordiger te
worden ingeleverd bij de medewer-
kers of de cliëntenadministratie.
Nadat beide overeenkomsten tevens
zijn ondertekend door de directie zal
één exemplaar worden bewaard op
de afdeling, het andere exemplaar is
voor de bewoner of diens wettelijke
vertegenwoordiger.
Indien u niet ondertekent en/of de
overeenkomst niet tijdig retourneert,
betekent dit dat de verhuizing geen
doorgang kan vinden.
Vanwege de Wet op de
Geneeskundige Behandelings-
overeenkomst (WBGO) zijn wij
verplicht deze procedure te volgen.
 

Zorgleefplan

In het zorgleefplan staan de wensen
en keuzes van de bewoner ten
aanzien van de door het CIZ
geïndiceerde zorg. Er komen 4
domeinen aan de orde: mentaal
welbevinden, lichamelijk
welbevinden en gezondheid,
dagindeling en onderhouden van
sociale contacten en de woon- en
leefsituatie. Het zorgleefplan is een
persoonlijk document. De EVV-er
stelt samen met de bewoner twee
weken na de verhuizing een
voorlopige versie op. Na circa 6
weken wordt een Multi Disciplinair
Overleg (MDO) gepland, waarbij de
vertegenwoordiger van de bewoner,
de verpleeghuisarts en de EV-er
samen een definitief zorgplan
overeenkomen. Indien noodzakelijk
wordt dit daarna telkens in overleg
aangepast.
 
Zorgdossier

Het zorgplan is onderdeel van het
zorgdossier. Krachtens de WGBO
(Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst) zijn wij
verplicht een dossier in te richten
met betrekking tot uw zorg. In dit
dossier worden gegevens bewaard
betreffende uw gezondheid en
behandeling. Uiteraard heeft u het
recht uw eigen dossier in te zien, aan
te vullen, te corrigeren of te vernie-
tigen (met in achtneming van de in
de wet bepaalde uitzonderingen).
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Mentorschap

Als u niet meer in staat bent om
zelfstandig beslissingen te nemen
omtrent de wijze waarop u verzorgd
dient te worden, kan een mentor
worden aangewezen die deze
beslissingen voor u neemt.
Voor alle duidelijkheid: een mentor
heeft enkel beslissingsbevoegdheid
als het zaken betreft die te maken
hebben met uw verzorging. Hij/zij
kan en mag geen beslissingen
nemen ten aanzien van uw financiële
zaken ( zie Financiën:
bewindvoering).
 
Financiën
 
AWBZ

Verblijf in Wijkzorgcentrum Laethof
valt onder verpleeghuiszorg. De
kosten hiervan worden gefinancierd
via de AWBZ. Ter tegemoetkoming
hierin vraagt de AWBZ een eigen
bijdrage. Deze is inkomens-
afhankelijk. Dat wil zeggen, hoe
hoger het jaarinkomen , hoe hoger
de eigen bijdrage is. De hoogte van
de eigen bijdrage wordt vastgeteld
door het Zorgkantoor. De zorg-
consulent kan u hierover verder
informeren. Bij de cliënten-
administratie is de brochure  'Uw
eigen bijdrage in een AWBZ-instel-
ling' te verkrijgen.

Gedurende verblijf in een verpleeg-
huis mag u geen kosten meer
declareren bij uw ziektekosten-
verzekeraar voor huisarts, apotheek
en bepaalde hulpmiddelen (bijv.
incontinentiematerialen) omdat deze
diensten door het verpleeghuis
worden geleverd. U dient daarom uw
opname in het verpleeghuis te
melden bij uw huisarts, apotheker en
leverancier van hulpmiddelen.
 
Algemene voorwaarden

In ons wijkzorgcentrum zijn de
Algemene Voorwaarden voor Zorg
met verblijf van toepassing. Hierin
zijn alle rechten en plichten van
Meander en van u vastgelegd.  
 
Daar heeft u recht op in een

AWBZ-instelling

In de aparte brochure Daar heeft u
recht op in een AWBZ-instelling is
een overzicht gegeven van veel
voorkomende producten en diensten
waar u recht op heeft in onze
instelling. Hierin is aangegeven
welke producten en diensten de
instelling voor u betaalt en wat u zelf
moet betalen.
 
Beide brochures ontvangt u bij het
kennismakingsgesprek. Als u
hierover vragen heeft, laat ons dit
weten. We zullen u dan uitleg geven.
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Zakgeldregeling

Wijkzorgcentrum Laethof heeft een
zogeheten zakgeldregeling. U
betaalt hiervoor een vast maand-
bedrag. Van deze vergoeding worden
onder andere luxe etenswaren die
buiten de basisvoeding vallen
(b.v.een extra eitje, krentenbrood,
wafels, vlaai) en producten voor de
lichamelijke verzorging (b.v.
shampoo, zeep) gekocht. Ook allerlei
kosten voor activiteiten, zowel de
gezamenlijke als de individuele,
worden via deze regeling
betaald. Verder wordt deze bijdrage
gebruikt voor alles wat het leven
aantrekkelijker kan maken van wat
extra sfeer in de huiskamer tot een
presentje met de feestdagen.
 
Maandelijkse factuur

Maandelijks ontvangt u een factuur
voor alle kosten die niet vergoed
worden door de AWBZ. Dit kunnen
de kosten zijn voor deelname aan de
wasregeling en het collectieve
zakgeld. maar ook kosten voor
behandelingen bij de kapper,
pedicure en schoonheidsspecialiste.
Bij opname is aan u of uw financieel
vertegenwoordiger de mogelijkheid
geboden om een incassomachtiging
aan ons te verstrekken zodat wij
automatisch het factuurbedrag van
uw rekening mogen afschrijven.  

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen
om uw kosten middels een
acceptgirokaart te voldoen. Ook deze
wordt maandelijks aan u of uw
financieel vertegenwoordiger
toegezonden.
 
Bewindvoering

Als de bewoner door lichamelijke of
geestelijke toestand niet meer in
staat is om financiële zaken te
regelen, dan kan hij/zij de goederen
en geld onder bewind laten stellen.
Er wordt dan een bewindvoerder
aangesteld (dit kan een vertegen-
woordiger zijn) die tijdelijk/blijvend
zijn/haar vermogen beheert. Het
gevolg is dat de bewoner hierover
geen zelfstandig beslissingen meer
kan nemen en dus niets meer kan
kopen zonder  toestemming van de
bewindvoerder.
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Verzekeringen
 
Zorgverzekering

Als bewoner van het
wijkzorgcentrum verandert er niets
ten aanzien van uw zorgverzekering.
Volgende zaken zijn echter wel van
belang:

in plaats van uw huisarts zult u in
de toekomst een beroep moeten
doen op de verpleeghuisarts
uw medicatie wordt in het vervolg
centraal geregeld bij één
apotheek
u hoeft zich niet bij te verzekeren
voor behandelingen voor
fysiotherapie, ergotherapie,
logopedie, psycholoog of diëtiste
in de AWBZ-verstrekkingen is de
tandarts basisverzekering
inbegrepen. Voor behandelingen
die buiten de basisverzekering
vallen, dient u zich aanvullend te
verzekeren.

 
MeanderGroep vindt het van belang
dat haar bewoners verzekerd zijn
tegen aansprakelijkheid en schade
aan hun eigendommen. Daarvoor
heeft MeanderGroep een collectieve
aansprakelijkheids- en inboedel-
verzekering afgesloten voor haar
bewoners. MeanderGroep brengt
hiervoor geen premie in rekening, dit
betekent dat u onder de hierna
volgende voorwaarden gratis
verzekerd bent tijdens uw verblijf bij
MeanderGroep.
 
 
 

Aansprakelijkheidsverzekering

De collectieve aansprakelijkheids-
verzekering dekt de schade die u
toebrengt aan iemand anders. Dit
kan letselschade of schade aan
zaken zijn. Letselschade die u
toebrengt aan een medebewoner
valt ook onder deze verzekering,
zaakschade jegens een mede-
bewoner echter niet.
Indien u buiten het wijkzorgcentrum
verblijft, voor enkele uren of
gedurende een weekend of vakantie,
bent u ook verzekerd voor
aansprakelijkheid. De instelling
moet wel op de hoogte te zijn van uw
afwezigheid.
 
Het verzekerd bedrag  voor
personen- en/of  zaakschade
bedraagt maximaal € 1.250.000,--
per aanspraak.
Voor schade die u hebt veroorzaakt
is geen eigen risico van toepassing.
 
Wij kunnen geen antwoord geven op
de vraag of u uw eigen aanspra-
kelijkheidsverzekering moet
opzeggen. Er kunnen redenen zijn
om deze verzekering aan te houden.
Een voorbeeld hiervan is als u nog
een partner heeft of een eigen huis
of een huisdier bezit. Wij adviseren u
om contact op te nemen met uw
eigen verzekeringsmaatschappij of
uw tussenpersoon.
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Inboedelverzekering

De hoogte  van het verzekerd bedrag
in de collectieve inboedelverzeke-
ring van de MeanderGroep bedraagt
(per 1-1-2012) voor een bewoner van
een groepswoning zoals in
Wijkzorgcentrum Laethof
€  10.000,--. Indien uw inboedel
meer waard is, adviseren wij u om
zelf een aanvullende verzekering af
te sluiten. Er is een eigen risico voor
de bewoner van € 125,-- per
gebeurtenis.
 
Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u
terecht bij de bewonersadministratie
of bij de portefeuillehouder
verzekeringen van MeanderGroep.
Neemt u hiervoor contact op met het
bedrijfsbureau, te bereiken via onze
klantenservice, tel. 0900 699 0 699. 

Wettelijke regelingen
 
Cliëntenrechten

Als u komt te wonen binnen ons
wijkzorgcentrum is er een aantal
algemene rechten (en plichten)
waaraan de instelling moet voldoen.
Deze rechten zijn wettelijk
vastgelegd. Het gaat dan om
bijvoorbeeld de Wet op de
Geneeskundige Behandelings-
overeenkomst (WGBO), de Wet
Klachtenrecht Cliënten
Zorginstellingen (WKCZ) en de Wet
Bescherming Persoonsgegevens
(WBP). De rechten (en plichten) van
de klant zijn onder meer: 

recht op informatie
recht op privacy
toestemmingsvereiste
vertegenwoordiging
recht op inzage in het dossier
recht op klachtenbehandeling
plicht van de instelling tot goede
hulpverlening

 
Wettelijk vertegenwoordiger

Wettelijke vertegenwoordigers zijn
personen die bepaalde rechten
hebben namens een minderjarige of
handelsonbekwame omdat deze niet
in staat wordt geacht dit zelf te doen.
Dit kan een mentor zijn of curator.
Zij zijn door een rechter benoemd en
hebben de plicht namens degene die
hij of zij vertegenwoordigt rechts-
handelingen te verrichten.
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Een meerderjarige is in dergelijke
gevallen juridisch handelings-
onbekwaam. Volgens het recht mag
zo iemand wel rechtshandelingen
verrichten, maar kan diens
vertegenwoordiger de handeling
weer terug draaien.
 
Privacy

Als zorgverlener dienen wij de
privacy van onze bewoners te
beschermen en te bewaren. Alles
moet vertrouwelijk worden
behandeld. Het dossier is alleen ter
inzage aan de zorgverlener en
degene die betrokken zijn bij de
zorg. Wij mogen geen enkele
informatie aan derden verstrekken
(inclusief directe familie), tenzij
de bewoner daar uitdrukkelijk
toestemming voor heeft gegeven of
als de wet ons daartoe verplicht.
In het kader van de privacy is het niet
toegestaan om foto’s te maken of te
filmen zonder uitdrukkelijke
toestemming van de klant en/of zijn
vertegenwoordiger.
 
Het beroepsgeheim vindt zijn
grondslag in het recht van de klant
op geheimhouding van persoonlijke
gegevens, wat besloten ligt in artikel
10 van de Grondwet. Het overlijden
van een bewoner betekent niet dat
diens privacy niet meer beschermd
hoeft te worden. Ook na de dood
hebben derden geen recht op inzage.

Wet BOPZ

De Wet BOPZ (Wet Bijzondere
Opnemingen in Psychiatrische
Ziekenhuizen) geldt ook voor
Wijkzorgcentrum Laethof. Deze
wettelijke regeling is van toepassing
op klanten die niet vrijwillig zorg
ontvangen of bewoners die
onvrijwillig in een instelling
verblijven. Iedere klant in de
gezondheidszorg heeft recht op:

eerbiedig van zijn/haar
persoonlijke levenssfeer (privacy
en bescherming
persoonsgegevens);
zelfbeschikking;
bescherming tegen willekeurige
vrijheidsbeneming;
verantwoorde zorg

 
De Wet BOPZ beschermt de rechten
van gedwongen opgenomen klanten
en bepaalt wanneer iemand tegen
zijn zin opgenomen mag worden en
aan welke regels hulpverleners zich
dienen te houden.
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Reanimatie
 
Reanimeren, wel of niet?

Wel of niet reanimeren is een
ingrijpend besluit. Ook u kunt voor
een dergelijke beslissing komen te
staan. MeanderGroep Zuid-Limburg
en dus ook Wijkzorgcentrum Laethof
 wil hierbij, voor zover dat mogelijk
is, rekening houden met uw mening
en wensen. Daarom is het voor u en
ons goed om daar vooraf over
nagedacht te hebben. Wij willen u
daar graag bij helpen.
 
Wat is reanimeren?

Reanimatie is een acute behandeling
die wordt toegepast bij een
plotseling tekort schieten van de
ademhaling, het falen van de
bloedsomloop en/of bij een
hartstilstand.
We hebben daarvoor diverse
hulpmiddelen ter beschikking:

basale reanimatie: hartmassage
en mond-op-mondbeademing
AED’s: Automatische Elektrische
Defibrillatoren.

 
Tijd is belangrijk

Reanimeren kan levensreddend zijn.
Het is wel noodzakelijk dat binnen
maximaal zes minuten na de
hartstilstand met reanimeren wordt
begonnen. Dat kan eigenlijk alleen
als we getuige zijn van het moment
van de hartstilstand.

De kans op een succesvolle
reanimatie hangt sterk af van uw
conditie en medische situatie. Een
groot aantal medische aandoe-
ningen, vooral als ze in combinatie
met elkaar voorkomen, doen de kans
op succes afnemen.
 
Het beleid van MeanderGroep

Zuid-Limburg

Ons uitgangspunt is, dat wij samen
met u een individueel reanimeer-
besluit nemen. Voorwaarde hierbij
is, dat u goed bent geïnformeerd en
hebt gesproken met uw behandelend
arts. De verpleeghuisarts zal met u
zo snel mogelijk na opname een
gesprek hierover hebben waarbij een
besluit wordt genomen over wel of
niet reanimeren.
Een afspraak om wel of niet te
reanimeren dient weloverwogen te
zijn. We leggen het besluit altijd vast
in zowel het medisch dossier als het
zorgdossier.
 
Laat het ons weten

Ons beleid is dat we in principe
reanimeren als er nog geen besluit
bekend is. Misschien heeft u eerder
een besluit hierover genomen,
bijvoorbeeld samen met uw huisarts
of behandelend specialist. Dan is het
belangrijk om dit zo snel mogelijk na
uw opname aan de verpleeghuisarts
te laten weten. Dat geldt ook als u
een wilsverklaring heeft.
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Niet zinvol

Reanimeren is een medische
behandeling. Wanneer de arts 
reanimatie medisch niet zinvol acht,
zal hij dat met u bespreken. In de
meeste gevallen komt het hierbij tot
een overeenstemming en is het
besluit voor iedereen aanvaardbaar
en duidelijk.
Als reanimatie medisch gezien
zinloos is, heeft uw wens geen
invloed op het reanimeerbesluit. Een
zinloze behandeling uitvoeren past
niet  binnen het ‘goed hulpverlener-
schap’ zoals dat in de Wet op de
Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (BIG) en de Wet op
de Geneeskundige Behandelings-
overeenkomst (WGBO) is bedoeld.
De beslissing dat een handeling
medisch zinloos is en dus niet wordt
uitgevoerd is voorbehouden aan de
arts.
 
Besluit wijzigen

Hoewel het individueel reanimatie-
besluit weloverwogen is genomen,
kan er voor u of de arts een
aanleiding zijn om dit besluit te
wijzigen. Indien zich deze situatie
voordoet, wordt het reanimatie-
besluit opnieuw, in overleg tussen u
en de arts, heroverwogen.
 
Met vragen over reanimatie kunt u
altijd terecht bij medewerkers van de
medische dienst.
 

Euthanasie
 
Binnen allerlei vraagstukken
omtrent het levenseinde neemt het
onderwerp euthanasie een
belangrijke plaats in.
 
Wat is euthanasie?

De definitie van euthanasie is: het
opzettelijk levensbeëindigend
handelen door een ander dan de
betrokkene, op diens verzoek. Het
betreft dus een verzoek van de
wilsbekwame klant zelf. Het recht
om euthanasie te vragen is niet
overdraagbaar. Daarom kan een
- uitsluitend door familie of
contactpersoon gestelde -  vraag om
actieve levensbeëindiging nooit
gehonoreerd worden. Volgens de wet
kan het toepassen van euthanasie
uitsluitend door een arts gebeuren.
 
Signalering van de hulpvraag

Indien het verzoek van de bewoner
wordt geuit tegen een verpleeg-
kundige of een andere hulpverlener,
niet zijnde een arts, dan maakt deze
de bewoner op het geëigende
moment duidelijk dat alleen een arts
aan een dergelijk verzoek gehoor
mag geven. Hij overlegt met de
bewoner of deze zich zelf tot de  arts
wil wenden of dat de verpleeg-
kundige c.q. een andere hulpverle-
ner het verzoek moet bespreken met
de arts.
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Indien de arts met een euthanasie-
verzoek wordt geconfronteerd en
principiële bezwaren heeft tegen
euthanasie, bespreekt hij dit met de
bewoner en zorgt dat de bewoner
met een andere arts - die daar wel
toe bereid is - in contact kan treden.
Indien de arts in de concrete situatie
nog niet bereid is aan het verzoek
gehoor te geven, gaat hij hierover in
gesprek met de bewoner.
 
Besluitvorming

De arts moet bij een verzoek om
euthanasie een eigen taxatie maken
van de situatie van de bewoner. Hij
hanteert daarbij een aantal 
zorgvuldigheidseisen. Als een arts
van oordeel is dat de situatie van de
bewoner niet of nog niet voldoet aan
die vereisten, zal hij op dat moment
het verzoek afwijzen. De arts die een
verzoek om euthanasie in
overweging neemt, bespreekt met
de bewoner wie bij de besluit-
vorming  moet worden betrokken
c.q. wie op welk moment op de
hoogte moet worden gebracht.

Klachtenregeling
 
In ons wijkzorgcentrum is alles erop
gericht om zo goed mogelijk zorg te
dragen voor onze bewoners en
klanten. Ondanks alle inspanningen
kan de situatie zich voordoen dat u
een klacht hebt. Wij nemen uw
klachten serieus en proberen deze
altijd naar uw tevredenheid af te
handelen.
Over het indienen en behandelen van
een eventuele klacht wordt u
geïnformeerd in de brochure
'Klachtenregeling voor klanten,
familie of vertegenwoordigers”. Deze
brochure treft u aan in de
informatiemap die bij het
intakegesprek aan u is verstrekt.
 
Dementie
 
Dementie is een ongeneeslijke
hersenaandoening die iemand
langzaam maar zeker volledig
afhankelijk maakt van de zorg van
anderen. De patiënt verliest zichzelf
en de naasten verliezen hun dierbare
bij leven. Maar liefst 1 op de 5
mensen krijgt een vorm van
dementie, waarvan de ziekte van
Alzheimer de meest voorkomende is.
Meestal staan bij dementie
geheugenstoornissen op de
voorgrond. Maar alléén geheugen-
stoornissen maken iemand nog niet
dement, er moet meer aan de hand
zijn. 
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Zo is bij dementie het uitvoeren van
allerlei dagelijkse vaardigheden
gestoord, net als de spraak of het
besef van tijd.Het karakter en gedrag
van de patiënt kan verande-
ren en er kunnen stemmings-
wisselingen optreden. We spreken
pas van dementie, als deze
problemen samen voorkomen en zo
ernstig zijn dat ze het functioneren
van een persoon in het dagelijks
leven belemmeren.
 
Overige zaken (van A tot Z)
 
Bevolkingsregister

De medewerkers van de
administratie dragen er zorg voor
dat bij permanente opname, dit is na
zes weken, de afdeling Burgerzaken
van de gemeente van uw verblijf op
de hoogte wordt gesteld. U hoeft
hierin geen actie te ondernemen.
 
Huisarts

Als u in een kleinschalige woonvorm
verblijft, kunt u geen beroep meer
doen op uw huisarts. De verpleeg-
huisarts neemt deze rol over.
 
 

Huisdieren

Het is toegestaan om bij verhuizing
naar Wijkzorgcentrum Laethof uw
hond, kat of andere kleine huis-
dieren mee te nemen, zij het dat vóór
uw opname hierover duidelijke
afspraken worden gemaakt. Deze
afspraken staan op papier in de vorm
van het reglement 'Het houden van
huisdieren in het wijkzorgcentrum'.
Kunt u zich in de afspraken vinden,
dan worden deze bevestigd door
ondertekening van het reglement.
Wilt u meer weten over voornoemde
afspraken, raadpleegt u dan het
reglement dat u kunt opvragen bij de
manager of diens vervanger.
 
Hulpmiddelen

Incontinentiemateriaal wordt door
de medewerkers van de zorg
aangevraagd. Looprekjes,
rolstoelen, anti-decubitus-
matrassen, geleikussens,
papegaaien etc. worden door de
fysiotherapie aangevraagd. Dit
gebeurt  via de EV-er en op
verwijzing van de verpleeghuisarts. 
Deze hulpmiddelen vallen onder de
verstrekking in het kader van de
AWBZ. U hoeft hiervoor dus geen
extra kosten te betalen.
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Identiteitsbewijs

De zorgverzekeringswet vereist dat
iedereen zich kan legitimeren door
middel van een geldig identiteits-
bewijs: paspoort of identiteitskaart.
Beschikt de bewoner niet meer over
een geldig identiteitsbewijs dan dient
u als vertegenwoordiger zelf voor de
aanvraag van een nieuw identiteits-
bewijs zorg te dragen.
 
Ontruimen kamer

Na overlijden of na vertrek dient de
kamer binnen 7 dagen te zijn
ontruimd. Indien de kamer niet is
ontruimd binnen deze termijn, zullen
de goederen maximaal 3 maanden
door de instelling worden opge-
slagen. De kosten hiervan zullen in
rekening worden gebracht aan de
nabestaanden.
 
Post

Het is raadzaam om instanties op de
hoogte te brengen van uw
verhuizing. De afdeling Burgerzaken
van de gemeente Kerkrade wordt op
de hoogte gebracht door de afdeling
cliëntenadministratie.
Uw nieuwe adres wordt:
Putstraat 1
6471 GB  Eygelshoven
 

Om onnodig zoeken en onnodige
vertraging te voorkomen is het
handig als op de voor u bestemde
post uw naam en woongroep is
vermeld. Verder wordt er geadvi-
seerd om post voor bewoners
afkomstig van officiële intanties
rechtstreeks  te laten sturen naar de
wettelijk vertegenwoordiger. Dit om
onnodige vertraging in de bezorging
te voorkomen.
 
Wanneer er voor een bewoner
aangetekende stukken aangeboden
worden, mogen medewerkers deze
niet aannemen.. De postbode laat bij
de administratie een berichtje
achter, de manager neemt met de
vertegenwoordiger van de
betreffende bewoner contact op,
zodat deze het aangetekende stuk op
het postkantoor kan afhalen.
 
Verjaardag

Als een bewoner jarig is, bestaat de
mogelijkheid om (op eigen kosten)
gasten voor een verjaardagsdiner uit
te nodigen. De kosten hiervoor
bedragen € 8,50 per persoon. Ook is
er de mogelijkheid om samen
met medebewoners van het
verjaardagsmenu te genieten. In het
restaurant kunt u een ruimte
reserveren om de verjaardag te
vieren.
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Waardevolle bezittingen

Aangezien de meeste bewoners in
meer of mindere mate last hebben
van vergeetachtigheid, kan het
gebeuren dat geld en/of waardevolle
bezittingen zoekraken. Bij verblijf
in Wijkzorgcentrum Laethof
adviseren wij daarom geen
waardevolle bezittingen mee te
nemen.  Er kan geen enkele
aansprakelijkheid worden aanvaard
voor verloren gaan of beschadigd
raken van bezittingen.
 
De doelstelling van MeanderGroep
Zuid-Limburg
 
De MeanderGroep is er voor
iedereen; jong en oud, arm en rijk,
ziek en gezond. Om die reden bieden
wij diensten aan waar onze klanten
hun hele leven gebruik van kunnen
maken, op het gebied van preventie,
welzijn, wonen, zorg en gemak.
De MeanderGroep is werkzaam in de
regio Parkstad en aangrenzende
gebieden. Ervan uitgaande dat
ouderen en chronisch zieken veel
waarde hechten aan onafhanke-
lijkheid en veiligheid, bieden wij 24
uur per dag diensten bij mensen
thuis (brengdiensten) en dicht bij
huis (haaldiensten) aan.  
 

Voor de kleine groep waarvoor
zelfstandig wonen niet meer
haalbaar is, bieden wij beschermde
(verpleeghuisniveau) en beschutte
(verzorgingshuisniveau)
woonvoorzieningen aan; waar
mogelijk kleinschalig en per wijk
opgezet.
 
De belangrijkste doelstelling van
Meander is om haar klanten,
bewoners of gewoon consumenten,
ondanks beperkingen door ziekte of
gebrek, in staat te stellen hun eigen
leven te leiden.
 
Voor wie in een voorziening van
Meander woont, is het de bewoner
(samen met zijn naasten) die bepaalt
wat er gebeurt en wat belangrijk is.
De verzorgende of verpleegkundige 
is daarbij de steun en toeverlaat van
de bewoner en diens familie.
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Wijkzorgcentrum Laethof maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.

MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit:

• Meander Beschut en Beschermd Wonen
•  Meander Thuiszorg
• Meander Kraamzorg
• Meander Jeugdgezondheidszorg
• Meander Paramedische Dienst
• Meander Maatschappelijke Dienstverlening
• Meander Zorgservice
• Meander Homeservice
• Meander Wonen 
• Meander Werk
• Ondersteuning informele zorg
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Wijkzorgcentrum Laethof

Putstraat 1, 6471 GB Eygelshoven

T 045 700 20 00 

info

@

meandergroep.com

www.meandergroep.com

Klantenservice

T 0900 699 0 699 (lokaal gesprekstarief)

Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur

Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

