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Ter Meeren is warmte,
gezelligheid en veiligheid,

een eigen plek, 
comfort en huiselijkheid,

plaats, ruimte, rust: 
openheid om in te leven.
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Een aanbod aangepast aan uw zorgvraag en wensen

Thuisondersteunende diensten
De beste plek om oud te worden 
is thuis, ook wanneer zorg en 
ondersteuning een noodzaak 
worden. Het dagcentrum en het 
kortverblijf helpen ervoor te zorgen 
dat mensen langer in hun eigen 
woning kunnen blijven wonen.

Wonen in Ter Meeren
Soms doen er zich situaties voor 
waardoor thuis wonen niet langer 
mogelijk is. Het dagelijks leven in 
een kleinschalige woning  sluit aan 
bij ieders zorgvraag, gewoontes en 
mogelijkheden.

Dagcentrum
In het dagcentrum kunnen bezoekers in een huiselijke 
en veilige omgeving elke weekdag tussen 8u30 en 17u00 
rekenen op zorg en ondersteuning. De daginvulling wordt 
afgestemd op de eigen mogelijkheden en interesses. Ook 
voor de vragen van mantelzorgers is er hier tijd en ruimte. 
Bezoekers bepalen zelf en in overleg met de betrokkenen 
hoeveel en welke dagen ze wensen te komen. Het 
dagcentrum beschikt over aangepast vervoer.

Kortverblijf
In het kortverblijf is de bezoeker tijdelijk te gast. Dat kan 
een oplossing zijn (1 tot max. 8 weken) als de dagelijkse 
zorg te zwaar wordt, de mantelzorger even afwezig is, of 
de oudere kennis wil maken met het woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum
In de kleinschalige woningen kunnen valide ouderen en 
ouderen met uiteenlopende zorgvragen of dementie 
rekenen op een hartelijke, huiselijke woonomgeving en op 
deskundige zorg. Ter Meeren kiest daarom expliciet voor 
kwaliteit van leven. Comfort, behoud van regie en sociale 
relaties, een huiselijke omgeving, zorg en ondersteuning in 
een vertrouwde leefwereld, daar gaan we samen voor.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?
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