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Onze naam

Alle afdelingen van Zorg- en revalidatiecentrum Hambos dragen namen uit de
muziek. Daarmee onderstrepen we onze band met Kerkrade, dat ook bekend staat
als ‘klank- of muziekstad’. Onze afdeling is vernoemd naar de componist Frédéric
Chopin, Pools componist. Geboren in 1810 te Zelazowa Wola bij Warschau,
gestorven 1849 in Parijs. Met zijn romantische muziek veroorzaakte hij een
revolutie op het gebied van de pianomuziek die tot op de dag van vandaag
doorklinkt. Experimentele harmonieën en vrije vormen worden gecombineerd met
een briljante pianotechniek.
Dezelfde inspiratie laten we graag doorklinken op onze afdeling!
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Onze visie   
 
In de visie van MeanderGroep Zuid-Limburg op kwaliteit van de zorg staat ‘goed en
veilig leven’ centraal. Dit betekent dat de nadruk wordt gelegd op zowel welzijn
als optimale zorg. Die zorg moet goed afgestemd zijn op de wensen en behoeften
van de bewoners. Zorg- en revalidatiecentrum Hambos biedt mensgerichte
en gastvrije zorg waarbinnen u als bewoner de regie blijft voeren over uw leven.
 
U bent en blijft, als u binnen onze instelling woont of kortdurend verblijft, een
autonome persoonlijkheid. Onze zorgverlening kenmerkt zich door een respectvolle
bejegening waarbij vertrouwen en gastvrij
denken en handelen de basis vormen. Dit geldt
ook in uw persoonlijke zorgproces waarin onze
medewerkers enthousiast met u meedenken en
de verantwoordelijkheid met u delen.
 
Onze medewerkers zijn oprecht en flexibel in
hun dienstbaarheid aan u en hebben aandacht
voor u en uw naasten. Graag gaan zij de
uitdaging aan om samen met u naar creatieve
en passende oplossingen te zoeken. Met veel
plezier en improvisatietalent ondersteunen zij u
bij uw eigen dagritme.  
 
Wij vinden het erg belangrijk dat u zich thuis voelt gedurende uw verblijf bij ons.
Graag horen wij uw aandachtspunten en die van uw naasten, zodat wij ons steeds
kunnen blijven verbeteren als professionele zorginstelling.
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Afdeling Chopin
Afdeling Chopin richt zich voornamelijk op de somatische zorg van chronische
zieken en specifieke doelgroepen zoals mensen die extra begeleiding en structuur
nodig hebben in verband met hun ziektebeeld. Daarnaast is deze afdeling de
leerafdeling binnen Zorg- en revalidatiecentrum Hambos.
Onze kernwaarden zijn ‘goede zorg’ en ‘eigen regie’. Wij vinden dat goede zorg
aansluit bij de eigen regie waarbij de mens centraal moet staan. Dit geldt zowel
voor de bewoner, de student als de werknemer:
 
Bewoner
Wij geloven in eigen kracht en eigen regie voor de bewoner; een balans vinden in
het leven waarbij ouder worden centraal staat. Dit is een uitgelezen mogelijkheid
om kwaliteit van leven te vergroten door de vele handen aan het bed.  
 
Student
Wij geloven in een gezond en veilig leerklimaat voor de student waar de nadruk ligt
op leren en groeien in het vak. Met aandacht voor het ontdekken en ontwikkelen van
je kwaliteiten en voor bewustwording in de handelingen die je uitvoert; weten wat
en waarom je doet wat je doet.  
 

 
Werknemer
Wij geloven in een omgeving waar de
zorgverlener plezier heeft in het creëren van het
gewenste leerklimaat en in het verlenen van
goede zorg. Het innoveren en het
implementeren van nieuwe ontwikkelingen,
meegebracht door de studenten is
vanzelfsprekend.
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Zorgbemiddeling
Verblijf in Zorg- en revalidatiecentrum Hambos valt onder de Wet langdurige zorg
(Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand in aanmerking
komt voor zorg uit de Wlz. 
De afdeling Zorgbemiddeling van Meander krijgt de aanmeldingen/indicaties en
bespreekt deze met het team van Zorg- en revalidatiecentrum Hambos.
Zo snel mogelijk wordt de verhuizing naar onze afdeling ingepland. 
Een medewerker van de afdeling Zorgbemiddeling voert vooraf met u een ‘komen
wonen gesprek’ en zorgt voor de nodige informatieverstrekking, zowel aan u als
aan Zorg- en revalidatiecentrum Hambos.

Meander Zorgbemiddeling
Minckelersstraat 2 | 6372 PP Landgraaf
t 045 566 54 54 | e zorgbemiddeling@mgzl.nl
 
 

Zorgcontract
Bij opname in Zorg- en revalidatiecentrum Hambos wordt er een zorgleverings-
overeenkomst met u afgesloten. Door het ondertekenen hiervan stemt u in met de
afspraken die wij met u gemaakt hebben over de te leveren zorg en bent u op
de hoogte van alle richtlijnen en regels die wij hanteren.  
 

Eerst
Verantwoordelijke
Twee van de medewerkers binnen onze afdeling worden uw ‘Eerst Verantwoorde-
ijke’ (EV).  Deze worden voor u, en uw naasten, het belangrijkste aanspreekpunt.
Een van deze twee voert de gesprekken met u en uw naasten en bewaakt dat de
afspraken gemaakt in het ZorgLeefPlan nagekomen worden. In het ZorgLeefPlan
staat beschreven welke zorg met u afgesproken is.
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Team afdeling
Chopin 
 
Afdelingsmanager
Hij is eindverantwoordelijk voor zorg en welzijn.
 
Specialist ouderengeneeskunde
Zij is medisch eindverantwoordelijk.
 
Team
Verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, zorghulpen, studenten, gastvrouwen,
cliëntenlogistiek, voedingsassistenten, activiteitenbegeleiding.
 
Er zijn veel mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding, zowel in groepsverband
als individueel. Een van de activiteitenbegeleiders zal informeren naar uw wensen
en de mogelijkheden met u bespreken.
 
Disciplines
Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, diëtetiek, geestelijke
verzorging. 
 
Heeft u geestelijke verzorging nodig? Dan kunt u in eerste instantie een beroep
doen op de geestelijke van uw eigen parochie. Wenst u de geestelijke zorg vanuit de
Hambos, dan kunt u dit in overleg met de EV of een van de andere zorgteamleden
van Chopin regelen.  
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Frédéric Chopin
1810 - 1849
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Kamerindeling
 
Onze afdeling heeft één- en tweepersoonskamers. Afhankelijk van uw lichamelijke
gesteldheid wordt bekeken welke kamer voor u beschikbaar is. Wij kunnen geen
garanties geven over het behoud van een éénpersoonskamer gedurende uw gehele
verblijf op onze afdeling.  
 
 
 
 

Participatie
van uw
naasten
 
Wij vinden het belangrijk dat de betrokken
naasten van u als bewoner weten wat er
gebeurt. In het begin is het mogelijk dat u als
naaste, de therapieën bijwoont. Dit dient altijd in overleg met de EV en de
behandelde therapeut te gebeuren. Uw eerste contactpersoon wordt ook
uitgenodigd om aan bepaalde overleggen deel te nemen.
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Vervoer
 
Het vervoer van en naar huis gedurende de opname van de bewoner dient de familie
zelf te regelen. Bij ziekenhuisbezoek vragen wij de eerste contactpersoon om mee
te gaan als begeleiding. Op deze manier ontvangt u als contactpersoon
rechtstreeks de informatie. In het uiterste geval wordt een vrijwilliger geregeld als
begeleider, in overleg met de EV.  
 

Bezoek 
Bezoek is van harte welkom op de afdeling Chopin. Tijdens de eetmomenten, van
12.30-13.30 uur en van 16.30-18.00 uur stellen wij het op prijs als het rustig is in het
dagverblijf. Tussen 22.00-8.00 uur is de buitendeur van het huis gesloten om
ongewenste bezoekers buiten te houden.  
 

Vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de
afdeling, bij voorkeur met de betrokken Eerst Verantwoordelijke (EV) of via 045
5467488.  
 
Wij als zorgteam Chopin heten u en uw familie van harte welkom
en wensen u een aangenaam verblijf toe.
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Info
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C 53 - M 61 - Y 0 - K 0

Pantone 2655
Volgens omrekening illustrator 54-49-0-0
Volgens waaier 53-61-0-0
Ik heb de waaier aangehouden

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

C 100 - M 0 - Y 40 - K 5

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

C 0 - M 25 - Y 100 - K 0
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PMS 320 

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

C 82 - M 0 - Y 90 - K 0

Locatie van:MeanderGroep Zuid-Limburg 

Minckelersstraat 2

6372 PP Landgraaf 

 

t 0900 699 0 699 (Klantenservice) 

e klantenservice@mgzl.nl 

i  www.meandergroep.com

 

 

Zorg- en revalidatiecentrum Hambos
Kapellaan 2
6461 EH Kerkrade
t 045 546 75 46
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