Meander Wonen met Zorg

Goed én veilig leven
bij Meander

Meander Wonen met Zorg
In dat geval is het goed te weten dat
MeanderGroep in één van haar
wijkzorgcentra of verpleeghuizen
een tweede thuis biedt, waar goed én
veilig leven hand in hand gaan.
Wij vinden het belangrijk u daar een
plek te bieden waar u uw eigen leven
kunt voortzetten, zoveel mogelijk op
de manier zoals u dat gewend was.
Zowel uw woonomgeving als uw
dagbesteding worden afgestemd op
uw wensen en gebruiken.
Onze medewerkers houden dan ook
optimaal rekening met uw leefstijl
en achtergrond. Daarvoor verdiepen
zij zich in dat wat voor u belangrijk
is.
Houdt uw verblijf verband met
herstel of revalidatie, dan bieden wij
u hiervoor een professionele en
comfortabele behandelomgeving
aan.

De belangrijkste doelstelling van
Meander is om klanten ondanks
beperkingen door ziekte of
handicap, in staat te stellen hun
eigen leven te leiden. Mensen
voelen zich het meest thuis in de
eigen vertrouwde woonomgeving. Maar soms is
zelfstandig wonen niet meer
haalbaar en kan het zijn dat u
door lichamelijke of geestelijke
ongemakken uw eigen huis voor
bepaalde tijd of zelfs voorgoed
moet verlaten.

In het verleden verhuisden mensen
met relatief eenvoudige gezondheidsproblemen (zorgzwaartepakket
1 t/m 3) regelmatig naar een
verzorgingshuis. Mensen met meer
complexe problemen konden
eventueel naar een verpleeghuis.
Dat onderscheid is verdwenen.
Mensen blijven zo lang mogelijk
zelfstandig wonen. Alleen mensen
met ernstige gezondheidsproblemen
komen nog in aanmerking voor een
verhuizing naar een locatie voor
wonen met zorg.
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Wijkzorgcentra
In de regio Kerkrade, Landgraaf en
Simpelveld streeft de MeanderGroep
naar een goede spreiding van
wijkzorgcentra. Het wijkzorgcentrum
omvat in de regel een drietal
functies:
• een woonvoorziening in het kader
van Wonen met Zorg;
• een wijkpunt/dienstencentrum
voor ouderen uit de wijk, al dan niet
wonend in de nabijgelegen
zorgwoningen;
• een uitvalsbasis voor medewerkers
die bij de klanten thuis zorg
verlenen.
Groepswoningen voor
dementerenden
Bij kleinschalig wonen voor mensen
met dementie woont een groep van 6
tot 8 bewoners samen in een
huiselijke en warme omgeving
waarin ze zoveel mogelijk de kans
krijgen een eigen leven te leiden.
Deze huiselijke omgeving kan
onderdeel uitmaken van een groter
verpleeghuis of een wijkzorgcomplex
of kan een groep woningen zijn in
een wijk.

Gastvrijheid
Gastvrijheid is een van de
speerpunten bij Meander Wonen met
Zorg, of het nu gaat om verblijf in of
een bezoek aan één van onze
locaties. Het restaurant heeft een
centrale plek in het wijkzorgcentrum
of verpleeghuis.
Op de volgende pagina's vindt u een
overzicht van de locaties voor Wonen
met Zorg binnen de MeanderGroep.

Verpleeghuizen
De verpleeghuizen van de
MeanderGroep ontwikkelen zich tot
expertisecentra met gespecialiseerde zorg en kennis. Zij vervullen
daarmee een (boven-)regionale
functie.
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Wijkzorgcentrum Firenschat
Kerkrade-west

Wijkzorgcentrum Kapelhof
Kerkrade-centrum

Schaesbergerstraat 25
6467 EA Kerkrade
T 045 546 84 68

Kapellaan 10
6461 EH Kerkrade
T 045 546 00 05

In Firenschat wonen 130 mensen.
Ongeveer de helft van hen verblijft in
een van de woongroepen voor
mensen met dementie. Het
restaurant van het wijkzorgcentrum
vervult een belangrijke buurtfunctie.

In Kapelhof wonen 64 mensen.
Bij een verblijf met behandeling ligt
het accent op somatische
verpleeghuiszorg.
Naast Kapelhof ligt Engerhof, een
complex van 71 aanleunwoningen.

Naast het wijkzorgcentrum ligt
Smidshof, een complex met 36
aanleunwoningen. Aan de andere
zijde ligt Klein Winselen, een
appartementencomplex met 45
zorgwoningen en een groepswoning
voor 6 dementerende ouderen.
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Wijkzorgcentrum Kling Nullet
Kerkrade-zuid

Wijkzorgcentrum Laethof
Kerkrade-noord (Eygelshoven)

Maria Gorettistraat 4
6464 XR Kerkrade
T 045 211 47 90

Putstraat 1
6471 GB Eygelshoven
T 045 700 20 10

In Kling Nullet wonen 46 mensen
met dementie in 6 woningen.
Daarnaast zijn er een gezondheidscentrum (met twee huisartsenpraktijken, een apotheek,
fysiotherapie- en logopediepraktijk),
uitvalsbasis voor het thuiszorgteam
en een wijkpunt met horeca.

In Laethof wonen 54 mensen met
dementie in acht groepswoningen.
In het dienstencentrum kunnen de
inwoners van Eygelshoven terecht
voor allerlei diensten op het gebied
van welzijn en zorg. Zo zijn er een
wijkpunt, restaurant, een kapper en
een pedicure.

Ook omvat het complex 39
zorgappartementen.

Verder bestaat Laethof uit 4
gebouwen elk met 18
(zorg)appartementen.
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Zorgcentrum Hoog Anstel
Kerkrade-oost

Zorgcentrum Vroenhof
Kerkrade-zuid

Hoog Anstel 1
6463 XX Kerkrade
T 045 545 35 45

Vroenstraat 97
6462 VA Kerkrade
T 045 535 72 72

Zorgcentrum Hoog Anstel heeft
momenteel 38 bewoners (verblijf
zonder behandeling).

In Vroenhof is momenteel een
transferafdeling van de
MeanderGroep gehuisvest voor 22
mensen met dementie.
Daarnaast grenst een complex van
153 aanleunwoningen/resp.
zorgwoningen aan zorgcentrum
Vroenhof.

Op de tweede etage is Logeerhuis
Parkstad voor herstel-, eerstelijnsen respijtzorg gehuisvest.
Bij het zorgcentrum hoort een
complex van 24 aanleunwoningen/
resp. zorgwoningen.
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Wijkzorgcentrum Dokter Calshof
Landgraaf (Schaesberg)

Wijkzorgcentrum Heereveld
Landgraaf (Ubach over Worms)

Achter den Winkel 65 - 67
6372 SP Landgraaf
T 045 205 00 00

Kloosterstraat 25
6374 EN Landgraaf
T 045 531 29 88

In Dokter Calshof wonen 33 mensen
met dementie, verdeeld over 5
groepswoningen. Daarnaast zijn er
32 appartementen voor verblijf
zonder behandeling.
In het wijkzorgcentrum bevinden
zich een dependance van de
bibliotheek, een wijkpunt met
uitvalsbasis voor het wijkteam
Schaesberg en een restaurant.

Heereveld biedt een beschermende
woonomgeving aan 42 mensen met
dementie en 16 mensen die om
lichamelijke redenen intensieve zorg
nodig hebben. Verder wonen er
72 mensen (verblijf zonder
behandeling). In het wijkzorgcentrum bevinden zich een brasserie
met wijkpunt en de uitvalsbasis voor
het wijkteam Ubach over Worms.

Naast het wijkzorgcentrum liggen 30
aanleunwoningen die door een gang
met het wijkzorgcentrum zijn
verbonden.

Aangrenzend aan het
wijkzorgcentrum liggen twee
complexen met 53 zorgwoningen.
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Heiveld
Landgraaf (Nieuwenhagen)

Rode Beuk
Simpelveld

Irenestraat 7. 9 en 11
6373 NC La,dgraaf
Maximastraat 6. 8 en 10
6373 NG Landgraaf

Eekhoorn, Kloosterstraat 13
Veldmuis, Kloosterstraat 135
6369 AB Simpelveld
Korenwolf, Plaarstraat 2A
6369 SW Simpelveld

De 6 bungalows bieden ruimte aan in
totaal 42 bewoners met dementie die
24 uur per etmaal zorg nodig
hebben. Per zorgbungalow wonen
zeven bewoners samen in een
kleinschalige, huiselijke sfeer.
Iedere bewoner beschikt over een
eigen kamer die deels aangekleed
kan worden met eigen meubelstukken. De woon/zitkamer met
open keuken wordt gezamenlijk
gebruikt.

Drie groepswoningen, elk voor zes
dementerende ouderen met een
verpleeghuisindicatie.
Iedere bewoner beschikt over een
eigen kamer die deels aangekleed
kan worden met eigen meubelstukken. De woon/zitkamer met
open keuken wordt gezamenlijk
gebruikt. Wonen en welzijn staan
centraal. Alles wordt afgestemd op
de mogelijkheden, wensen en
belevingswereld van iedere
bewoner.
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BarbaraHoes
Brunssum (Treebeek)

Eschveld
Epen

Zonnestraat 3
6446 TC Brunssum
T 045 565 66 07

Wilhelminastraat 48
6285 AW Epen
T 045 567 68 05 (begane grond)
T 045 567 68 06 (1e etage)

Twee groepswoningen, voor in totaal
14 dementerende bewoners.
BarbaraHoes biedt hen een warm
onderkomen, waarbij het dagelijks
leven de 'gewone' thuissituatie
zoveel mogelijk benadert.
Geborgenheid en vertrouwen komen
terug in elk detail. De filosofie is dat
de bewoners hun leven zoveel
mogelijk kunnen voortzetten en
daarbij zelf de regie in handen
houden.

Twee groepswoningen voor in totaal
15 mensen met dementie. Wonen en
welzijn staan centraal. Alles wordt
afgestemd op de mogelijkheden,
wensen en belevingswereld van
iedere bewoner. Hun gevoel van
eigenwaarde en autonomie worden
zolang mogelijk intact gehouden.
In het complex liggen tevens
(zorg-)appartementen.
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Groepswoningen Bocholtz

Verpleeghuis De Dormig

Schoolstraat 30
6351 EJ Bocholtz
T 045 568 81 88

Op de Heugden 100
6371 XN Landgraaf
T 045 533 93 39

In de groepswoningen Bocholtz zijn
momenteel 4 woongroepen
gehuisvest voor in totaal een
dertigtal bewoners met dementie.

De Dormig biedt verpleeghuiszorg
(verblijf met behandeling) voor 50
bewoners met dementie en 27
bewoners met lichamelijke
aandoeningen. Het gebouw wordt
momenteel geschikt gemaakt voor
kleinschalig wonen. Op de begane
grond ligt een restaurant en een
gezondheidscentrum. Ook is hier een
wijkpunt waar onder andere het
wijkteam voor Nieuwenhagen
gehuisvest is.

Naast de groepswoningen ligt de
Kloosterhof, een complex van 39
aanleunwoningen/ resp.
zorgwoningen.
Voor dit complex zijn
nieuwbouwplannen in ontwikkeling.

Naast het verpleeghuis ligt De
Nieuwe Dormig, een woongebouw
met 60 luxe huurappartementen.
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Hambos, zorg- en
revalidatiecentrum

Verpleeghuis Lückerheide
St. Pieterstraat 145
6463 CS Kerkrade
T 045 545 69 44

Kapellaan 2
6461 EH Kerkrade
T 045 546 75 46

Lückerheide (220 plaatsen) is een
verpleeghuis voor gespecialiseerde
zorg voor mensen met dementie.
Het richt zich meer en meer op
doelgroepen die speciale zorg
vragen, bijvoorbeeld mensen met
met Parkinson en dementie, het
Korsakov syndroom en jong
dementerenden. Om een
persoonlijke levenssfeer te kunnen
creëren wordt gestreefd naar
kleinschalige leefgemeenschappen
van 7 tot maximaal 10 bewoners.

De Hambos is een zorg- en revalidatiecentrum voor gespecialiseerde
zorg en revalidatie. Er zijn ruim 100
plaatsen in uitsluitend één- en
tweepersoonskamers waar privacy
centraal staat. De zorg varieert van
intensieve, langdurige opvang tot
kortdurende herstelzorg, revalidatie
en dagbehandeling.
Als enige in Zuid-Limburg heeft de
Hambos een speciale afdeling voor
jongeren met niet-aangeboren
hersenletsel.
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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

Correspondentieadres
Postbus 2690, 6401 DD Heerlen
info@meandergroep.com
www.meandergroep.com

Meander Wonen met Zorg maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.
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Klantenservice
T 0900 699 0 699
Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur

