Welkom in de Hambos

Zorg op maat
door deskundige
medewerkers

Welkom in de Hambos
Revalidatie en herstel kunnen nodig
zijn na het doormaken van een
ingrijpende ziekte of na een operatieve ingreep. De meeste mensen
gaan na een behandeling door ons
multidisciplinair team weer snel
terug naar hun eigen huis/
verzorgingshuis.
Persoonlijke aandacht, zorg op maat,
vriendelijke deskundige
medewerkers binnen een
multidisciplinair behandelteam en
een prettige verblijfomgeving zijn in
de Hamboskliniek de gewoonste
zaak van de wereld. U bent altijd
welkom om een kijkje te
komen nemen.
In Zorg- en revalidatiecentrum
Hambos zijn alleen 1- en 2persoonskamers waar privacy
centraal staat. De verpleegafdelingen zijn uitgerust met volledige klimaatbeheersing, dat wil
zeggen dat er altijd, zowel in de
winter als in de zomer, een
constante, aangename temperatuur is. Verder is de Hambos
voorzien van de laatste technische
voorzieningen, bijvoorbeeld om
verlichting, deuren en zonwering op
afstand te bedienen.
Ook is er een alarmeringsnetwerk
en hebben alle kamers een
internetverbinding.

Zorg- en revalidatiecentrum
Hambos is in de regio Kerkrade,
Landgraaf en Simpelveld het
gespecialiseerde centrum
voor zorg voor en revalidatie van
mensen met lichamelijke
beperkingen en biedt plaats aan
200 klanten.
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De Hambos ligt in het centrum van
Kerkrade. De Markt met zijn
terrassen en winkels bevinden zich
op een loopafstand van 50 meter.
Een overdekt zwembad, gemeentehuis, theater, museum, bibliotheek,
banken etc. zijn eveneens in de
directe nabijheid te vinden. Al deze
voorzieningen zijn rolstoeltoegankelijk.
Tevens is de Hambos goed
bereikbaar met openbaar
vervoer (bushalte vlakbij en
treinstation op 500 meter afstand).
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Kortdurende revalidatie- en herstelzorg
De kortdurende revalidatie- en
herstelzorg richt zich op klanten met
een verscheidenheid aan
aandoeningen, zoals:

Bij dermatologische aandoeningen (klanten met ziekten van
de huid die tijdelijk extra aandacht
behoeven).
24 uurs beademingsondersteuning, voor klanten die 24
uur/etmaal afhankelijk zijn van
kunstmatige beademing.
Deze klanten kunnen zowel
tijdelijke als chronische zorg
nodig hebben in een gespecialiseerde omgeving (momenteel tot
een maximum van 5 plaatsen).
De Hambos werkt bij deze zorg
nauw samen met Centrale voor
Thuisbeademing.
N.A.H., Niet Aangeboren
Hersenletsel bij jongeren tussen
20 en 55 jaar. Voor deze mensen
heeft de Hambos een speciale
afdeling met 17 plaatsen. Deze
zorg kan zowel tijdelijk als
langdurig zijn.
Oncologische klanten, mensen
die kanker hebben en kortstondig
verpleeghuiszorg nodig hebben.
Herstel na myocutane zwaailap,
een plastisch-chirurgische
methode om bij dwarslaesiecliënten chronische wonden te
laten herstellen. Dit geschiedt in
samenwerking met revalidatiecentrum Adelante.
Klanten die nierstoornissen
hebben en bij wie spoeling
plaatsvindt via de buikwand.

Na een geplande orthopedische
ingreep (bijv. heup-, knieoperatie) of een columnfractuur
(heupfractuur). Klanten kunnen
dankzij een flexibele opnamecapaciteit, direct na uitbehandeling in het ziekenhuis
overgeplaatst worden naar de
revalidatieafdeling van de
Hambos.
Na een chirurgische ingreep, bijv.
grote buikwonden, femurfracturen gezet met schroef/
plaatwerk etc.
Bij problemen met luchtwegen,
hartklachten of andere aandoeningen die te maken hebben met
hart en bloedvaten (COPD - en
hartrevalidatie).
Tijdelijk opvang voor klanten
met reuma.
Revalidatiezorg voor CVAklanten. Mensen die na een
beroerte / hersenbloeding
specifieke revalidatiezorg nodig
hebben, kunnen direct na
behandeling in het ziekenhuis
geplaatst worden.
Prothesiologie, revalidatie en
herstel na amputatie van
ledematen.
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Langdurig verblijf
Ook klanten die vanwege
lichamelijke beperkingen langdurig
aangewezen zijn op zorg kunnen
terecht in Zorg- en
revalidatiecentrum Hambos.
Deze zorg kenmerkt zich vooral door
de complexiteit en de noodzaak van
continue nabijheid van de
hulpverleners, 24 uur per dag.
Drie afdelingen zijn ingericht voor de
opvang van deze klanten.

Crisisopname
Tevens bestaat de mogelijkheid
om cliënten die onmiddellijk zorg
nodig hebben op te nemen.
Voor deze crisisopnamen kan men
24 uur per dag en 7 dagen per week
terecht.
Kwaliteit van de zorg
Kwaliteit van zorg staat bij de
medewerkers van de Hamboskliniek
hoog in het vaandel. Zorg- en
revalidatiecentrum Hambos is dan
ook HKZ gecertificeerd en voldoet
daarmee aan eisen die vanuit de
sector zelf, door financiers,
patiënten/consumenten en de
overheid worden gesteld.
Tevens scoort de Hambos hoog in
cliënttevredenheidsonderzoeken.
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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
Klantenservice:
T 0900 699 0 699
Werkdagen van 8.00-18.00 uur

Zorg- en revalidatiecentrum Hambos maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.
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Zorg- en revalidatiecentrum Hambos
Kapellaan 2 • 6461 EH Kerkrade
T 045 546 74 87
E klantenservice@mgzl.nl
www.meandergroep.com

