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Tijdelijk verblijf ten behoeve van:

respijtzorg (voor inwoners van
Landgraaf)
klanten met een WLZ- indicatie
zonder BOPZ, in afwachting van
een opname Wijkzorgcentrum
Heereveld
klanten met een Volledig Pakket
Thuis
familieleden / kennissen van
bewoners en klanten van de
aanleunwoningen.

 
Mensen blijven steeds langer thuis
wonen, ook als er sprake is van een
toenemende zorgbehoefte. Daardoor
ontstaat een groeiende behoefte aan
tijdelijke logeren mogelijkheden om
mantelzorg te ontlasten.
 
Doel 

Wijkzorgcentrum Heereveld biedt
tijdelijke opvang aan ouderen en
chronisch zieken. Het heeft tot doel
de mantelzorg tijdelijk te ontlasten.
Zo ondersteunen wij mantelzorgers
en helpt het mensen langer
zelfstandig thuis te laten wonen.
 
Doelgroepen

De volgende doelgroepen vanuit het
werkgebied komen in aanmerking:

mensen van wie de mantelzorger
tijdelijk niet beschikbaar is of
ontlast moet worden.

 

voor familieleden/kennissen van
bewoners en klanten van de
aanleunwoningen [zonder
zorgvraag].

 
Huiselijke en comfortabele

omgeving

Wijkzorgcentrum Heereveld beschikt
over 3 logeerkamers.
De locatie biedt zijn gasten een
huiselijke, aangename omgeving
met veel aandacht voor gastvrijheid,
privacy, zinvolle dagbesteding,
professionele verzorging en
verpleging.
Deze locatie is niet bedoeld voor
mensen met een ernstige mate van
dementie of psychische stoornissen
en of dwaalgedrag.
 
Locatie gegevens 

Wijkzorgcentrum Heereveld in
Landgraaf (wijk Ubach over Worms)
biedt huisvesting, verzorging en
verpleging aan 130 bewoners.
 
Binnen Heereveld zijn 81 kamers
waarvan 58 2-kamer appartementen
en 23 1-kamer appartementen.
Tevens zijn er 3 kamers voor
logeermogelijkheden.
 
Er is een dagverzorging welke 7
dagen per week is geopend van
8.00-20.00 uur. 
 
Er worden diverse activiteiten in huis
georganiseerd.
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Heereveld beschikt over een eigen
huiswinkel en de mogelijkheid om in
huis gebruik te maken van diverse
diensten zoals: fysio, kapper,
pedicure en schoonheidsspecialiste.
Ook kunnen er ruimtes worden
gehuurd voor vergaderingen,
feestjes e.d.
In onze Brasserie wordt de warme
maaltijden geserveerd en u kunt
gebruik maken van het ruime
aanbod van de kaart.
Wijkzorgcentrum Heereveld ligt op
een mooie locatie nabij de dorpskern
van Waubach, in de gemeente
Landgraaf.
 
Organisatiestructuur 

De eerstelijns zorgverlening zoals
die thuis georganiseerd was, wordt
zoveel mogelijk in tact gelaten.
De huisarts is eindverantwoordelijk.
MeanderGroep is verantwoordelijk
voor huisvesting en hoteldiensten en
het zorgteam levert de benodigde
zorg zoals u vanuit thuis bent
gewend.
 

Financiën

Het verblijf, de zorg in worden
betaald uit de zorgverzekerings-
wet, de WMO, de WLZ of vanuit
het persoonsgebonden budget.
Afhankelijk van de persoonlijke
situatie is een eigenbijdrage-
regeling van toepassing.
Indien de logeerkamer voor
familieleden/kennissen van
bewoners en klanten van de
aanleunwoningen [zonder
zorgvraag] bedragen de kosten
€ 27,50 per nacht incl. een warme
maaltijd in de Brasserie.

 
Bijzonderheden

De logeerkamers zijn gemeubileerd
en voorzien van koelkast, servies en
benodigde wasgoed en tv.
De warme maaltijd is inclusief en
voor de broodmaaltijd dient de klant
zelf zorg te dragen. Deze zijn evt.
verkrijgbaar in onze huiswinkel.
 
Voor vragen en reserveringen kunt u
terecht bij Els Frauenrath, manager
zorg Wijkzorgcentrum Heereveld via
e-mail elsfrauenrath@mgzl.nl
 
TIP: Reserveer tijdig om
teleurstelling te voorkomen.
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Wijkzorgcentrum Heereveld 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

M
R

T1
7

Wijkzorgcentrum Heereveld

Kloosterstraat 25, 6374 EN Landrgaaf

T 045 531 29 88

info

@

meandergroep.com

www.meandergroep.com

 

Klantenservice

T 0900 699 0 699 

Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur
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