Over LEVANTOgroep
Pluk de dag. Het klinkt zo simpel. Maar dat is het
niet. Psychiatrische of psychosociale problemen
kunnen het moeilijk maken om van het leven
te genieten. LEVANTOgroep leert je hoe je
weer kunt leven van top tot teen en hoe je het
vertrouwen in jezelf terugvindt. Zoveel mogelijk
op eigen kracht. LEVANTOgroep ondersteunt op
het gebied van geestelijke gezondheidszorg
en maatschappelijke opvang in
Zuid- en Midden-Limburg.

Meer weten?
Wil je meer weten over wat Meerzorglocatie
Vroenhof voor jou kan betekenen? Bel dan naar
088 - 707 7651 of stuur een e-mail naar
intake@levantogroep.nl.

Adres
LEVANTOgroep Vroenhof
Vroenstraat 97
6462 VA Kerkrade

Meerzorglocatie
088 - 707 76 00
info@levantogroep.nl
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Over Vroenhof

Soms gaat het leven niet zoals je wilt en loop je tegen zaken aan. Bijvoorbeeld

Vroenhof ligt in Kerkrade in de wijk Bleijerheide. Kerkrade is een stad met een

sociale problemen, verslavingsproblematiek, concentratie- en geheugenproblemen

dorps karakter, waar gezelligheid en verbondenheid centraal staat. Vroenhof biedt

of psychiatrische problematiek. LEVANTOgroep is er om jou ondersteuning te

een fijn thuis aan 35 bewoners.

bieden. In je eigen woning of in een woonvorm.
Elke bewoner heeft een eigen kamer met badkamer, toilet en keukenblokje.
Wanneer je naast (langdurige) psychiatrische ondersteuning ook behoefte krijgt

De kamer mag je aankleden met persoonlijke spullen, zodat het voor jou fijn voelt.

aan verpleegkundige of somatische zorg, dan kan wonen in een meerzorg-locatie

Er is een gezamenlijke woonkamer, mooie tuin en terras. Regelmatig organiseren

een oplossing zijn. Meerzorg is een unieke combinatie van psychiatrische en/

we participatie-activiteiten waar je aan mee kunt doen. Verder kun je gebruikmaken

of verslavingszorg met verpleegkundige zorg, die bij LEVANTOgroep wordt

fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en van de faciliteiten van MeanderGroep: het

aangeboden. Een van de locaties waar je meerzorg kunt krijgen is Vroenhof in

restaurant, de kapel, de kapper en pedicure.

Kerkrade. Vroenhof biedt jou een fijne en veilige plek om (blijvend) te wonen, met
specialistische zorg en begeleiding. Een plek waar de mens centraal staat en we

Naast een fijn thuis biedt Vroenhof goede zorg en behandeling. We bieden

uitgaan van jouw wensen.

een veilige woonomgeving met 24-uurs ondersteuning op het gebied van
psychopathologie, verslavingszorg en somatische zorg. We helpen je met een
vaste dagstructuur, ondersteuning bij dagelijkse activiteiten en (indien mogelijk)
dagbesteding. De zorg en begeleiding wordt aangeboden door een multidisciplinair
team dat bestaat uit verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders, verzorgenden IG,
gastvrouwen/gastheer en een coördinator zorg. Verder werken we nauw samen
met specialisten vanuit onder andere Mondriaan Zorggroep, Maastricht UMC+
en Zuyderland. Tijdens jouw verblijf krijg je een vaste persoonlijk begeleider
toegewezen, waar je terecht kunt met al jouw hulpvragen en wensen.

Andere meerzorg-locaties
Vroenhof is niet de enige locatie die deze unieke combinatie van psychiatrische en
verplegingszorg biedt. Deze zorg bieden we ook aan bij Olympiastaete in Geleen
en Koepelhof in Maastricht. In overleg kijken we welke locatie het best past. Meer
informatie over deze meerzorg-locaties vind je op onze website.

