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Herstelzorg
Eerstelijnszorg
Respijtzorg

Logeerhuis Parkstad
Hebt u zorg nodig en kunt u (tijdelijk)
niet thuis verblijven? Is het ziekenhuis voor u niet de meest geschikte
omgeving?
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 herstel zodat u
kunt terugkeren naar uw vertrouwde
woonomgeving. Samen met u bekijken we wat nodig is om dat te bereiken. Belangrijk daarbij is uw zelfredzaamheid te stimuleren en zoveel
mogelijk te vergroten.
Huiselijk en comfortabel
Logeerhuis Parkstad heeft 15
kamers waarvan enkele kamers geschikt zijn voor een echtpaar of 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.

Het Logeerhuis Parkstad is
ontstaan als initiatief van
MeanderGroep Zuid-Limburg,
Zuyderland en Huisartsen
Oostelijk Zuid-Limburg en is
gehuisvest op de tweede etage
van Zorgcentrum Hoog Anstel te
Kerkrade.
Wij heten u van harte welkom!

Voor wie?
Logeerhuis Parkstad biedt 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.
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Uw verblijf staat in het teken van
herstel, zodat u kunt terugkeren
naar uw vertrouwde woonomgeving.

3

- 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.

Alle kamers zijn voorzien van een
systeem voor personenalarmering.
De kamers worden onderhouden
door het personeel 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.

Vanuit uw thuissituatie bepaalt de
huisarts of wijkverpleegkundige 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).

Behandeling en verzorging
Uw huisarts is verantwoordelijk voor
opname en blijft betrokken bij behandelzorg en ontslag. Bent u gewend
om ook andere eerstelijns zorgverlening te ontvangen, zoals fysiotherapie, dan wordt ook die zorg zoveel
mogelijk voortgezet. MeanderGroep
is verantwoordelijk voor huisvesting,
hoteldiensten en het zorgteam.

Kosten
Welke eigen bijdrage u betaalt voor
een verblijf in het Logeerhuis is afhankelijk van een aantal factoren zoals uw zorgvraag, woonplaats en andere persoonlijke omstandigheden.
Wat bieden wij u?
Een zit-slaapkamer
Uiteraard hopen wij dat u zich gauw
thuis voelt in Logeerhuis Parkstad. U
verblijft in een gemeubileerde eenof tweepersoonskamer. Een aantal
kamers beschikt over een eigen televisietoestel. In overleg kunt u ook
wat eigen spullen van thuis meenemen.

Activiteiten
U kunt tijdens uw verblijf deelnemen
aan activiteiten die in Zorgcentrum
Hoog Anstel worden georganiseerd.
In sommige gevallen wordt daarvoor
een kleine vergoeding gevraagd.
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Zorgafspraken
Bij opname en ontslag overleggen de
wijkverpleegkundige uit uw thuiszorgteam en de Zichtbare Schakel
van Logeerhuis Parkstad samen met
u over de gewenste zorg. Zo vindt er
kort na opname 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 ontslag uit Logeerhuis Parkstad.
Meander zet waar mogelijk slimme
technieken in bij de ondersteuning
van de zelfredzaamheid van klanten.
Voorbeelden van dit ‘Nieuwe Zorgen’ zijn beeldbellen en medicatiebegeleiding op afstand.

Bezoek
Bezoek is tot 22.00 uur altijd welkom
in Logeerhuis Parkstad. De centrale
ingang is overdag vrij toegankelijk.
Na 17.30 uur is de centrale ingang
gesloten. Uw bezoek kan dan even
bellen om te worden binnengelaten.
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Meander zet waar mogelijk slimme
technieken in bij de ondersteuning
van de zelfredzaamheid van
klanten.
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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

Meer informatie:
logeerhuisparkstad@mgzl.nl
T 045 563 54 99
Meander Klantenservice
T 0900 699 0 699 (werkdagen van 8.00 - 18.00 uur)
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Logeerhuis Parkstad
Hoog Anstel 1
6463 XX Kerkrade

Logeerhuis Parkstad maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.
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