




Parkstad Zorgbeurs
 
Op zaterdag 12 oktober 2013 vindt de Parkstad Zorgbeurs plaats in het 
Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Parkstad Zorgbeurs is dé 
gezondheidsbeurs van Limburg! Een gezond dagje uit voor iedereen die 
actief bezig is met zorg, gezondheid en een gezonde leefstijl.

Gezond leven is en blijft een breed en actueel onderwerp waar men zich 
meer dan gemiddeld mee bezig houdt. Tijdens de Parkstad Zorgbeurs zal 
de bezoeker op een aantrekkelijke en interactieve manier geïnformeerd 
worden over een breed aanbod van diensten en producten van meer dan 
honderd verschillende bedrijven en organisaties. Het is een beurs voor 
jong en oud. Er wordt aandacht besteedt aan meerdere thema’s:

>  Zorg & Welzijn
>  Wonen & Leven
>  Leren & Werken
>  Eten & Drinken

De Parkstad Zorgbeurs biedt nagenoeg alles waar de consument in 
geïnteresseerd is. In dit magazine vindt u een overzicht van de 
exposanten en hun diensten en producten. De zorgbeurs biedt eveneens 
een veelzijdig en actief programma. Zo kan de bezoeker deelnemen aan 
workshops en clinics en demonstraties en lezingen bijwonen. Diverse 
exposanten verzorgen testen en metingen. Een bezoek aan de Parkstad 
Zorgbeurs staat voor een veelzijdig, gezond en interactief dagje uit!

U bent van harte welkom op zaterdag 12 oktober 2013 van 11.00 tot 17.00 
uur in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De toegang tot de beurs 
is gratis. Parkeren is eveneens gratis. Kijk voor meer informatie over de 
Parkstad Zorgbeurs op www.parkstadzorgbeurs.nl. 

Breed aanbod
Dat zorg, vitaliteit en gezondheid steeds belangrijker wordt is een feit. De 
Parkstad Zorgbeurs besteedt dan ook veel aandacht aan verschillende 
thema’s. De zorgbeurs biedt vrijwel alles waar u als bezoeker in geïnteres-
seerd bent. 

Van zorg en welzijn tot kraamzorg en van paramedische diensten tot 
preventieve dienstverleners. Maar ook verzorging en wellness, com-
plementaire zorg, chiropractie, zorg voor mensen met een beperking, 
vriendschap voor alleenstaanden, natuurgeneeskundige massages, 
podotherapie, huidtherapie, orthopedie, egotherapeutische 
behandelingen, voedingsadvies, gewichtsbeheersing, veilig en snel 
afvallen, cryolipolyse, personal training, verpleegkundige wondzorg, 
scootmobielen, hulpmiddelen, hulp aan huis, het gezonde werken 
op kantoor, kinderopvang, gastouderopvang, maaltijdservices, yoga, 
muziek, dans, uitvaartverzorging, maatschappelijke dienstverlening, 
zorgverzekeringen, biometrie, zorgwinkels en uitleenservice, verpleeg- 
en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en nog veel meer. Bekijk het 
overzicht van de deelnemers op de middenpagina van dit magazine en 
op onze website:  www.parkstadzorgbeurs.nl. 

WellnessPlein
Lichamelijk welzijn neemt een steeds prominentere rol in. De druk van 
onze maatschappij zorgt ook voor een drukke agenda, stress en een 
slechte lichamelijke conditie. Steeds meer mensen kiezen daarom 
bewust voor een gezondere levensstijl; rust, ontspanning, genieten en 
momenten van wellness. 

Vitaliteit, gezondheid en comfort. 
Een divers en interactief aanbod om 
lichaam en geest in balans te bren-
gen. Met het WellnessPlein bieden 
we de bezoeker een ruimte waar 
alles te vinden is op het gebied van 
totale ontspanning en wellness; 
fitness en beweging, yoga, medi-
tatie en ontspanningsoefeningen, 
massages, wellness producten, 
kuuroorden en nog veel meer. 

Ook vindt de bezoeker er een divers 
aanbod van beauty en verzorging-
sproducten. Exposanten bieden 
testen aan op het gebied van 
huid,- haar- en voetverzorging en 
geven een compleet en gericht 
advies op het gebied van algehele 
uiterlijke verzorging. 

COLOFON

Organisatie
Remcom
Projecten, productie & 
concepten
www.remcom.nu
info@remcom.nu 

Advertentieverkoop
Randal Esser
Sales & media
www.randalesser.nl
mail@randalesser.nl    

Druk
Printpower te Melick

Bezoek het Atrium MC-plein 
op de Parkstad Zorgbeurs
Atrium MC is een schakel binnen de gezondheidszorg in Limburg. 
Wij weten dat gezondheid belangrijk is voor uw kwaliteit van leven. 
En er zijn talloze manieren om die kwaliteit te verbeteren of op een voor 
u aanvaardbaar niveau te behouden. Daarom doet Atrium MC van harte 
mee aan de beurs op zaterdag 12 oktober.  We kunnen u natuurlijk niet 
alles laten zien en horen. Toch geven wij u graag een klein kijkje in onze  
‘keuken’. 

> Dagelijkse dingen die weer kunnen dankzij handchirurgie.
> Een einde aan pijnlijke en ontsierende spataders.
>  Opereren op de vierkante millimeter, waardoor grote, zware operaties 

minder belastend worden.
 

>  Beauty & Wellness
>  Zorg & Financiën
>  Belangenbehartiging







Deelnemers
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Adelante
Zorggroep

Alcander Welzijnsorganisatie
Welzijnsorganisatie

Alovital – instituut voor pure vitaliteit
Instituut voor pure vitaliteit

Alzheimer Nederland, afdeling Parkstad 
Limburg
Aandacht voor Alzheimer & Dementie

Ambulante Thuiszorg
Thuiszorg

Apetito B.V.
Maaltijden aan huis

Arets-ergonomie
Bedrijfsfysiotherapie

Atrium MC
Medisch Centrum

AVAR Visitatiebureau
Kwaliteitsbewaking in de aanvullende 
zorgsector

BeneFits
Dienstenaanbod voor ouderen aan huis welke 
zelfredzaamheid bevorderen

Bianca Winkeler Body & Face
Oriflame Cosmetics

Buddyzorg
Sociaal emotionele steun en begeleiding

CAK
Financiële & Administratieve regelingen voor 
Zorg & Welzijn

Chiropractisch Centrum voor Rug & Nek
Chiropractie

Cicero Zorggroep
Zorggroep voor ouderen en mensen met een 
beperking

Click4friends
Vriendschap voor alleenstaanden

Cliëntenraad Centrale Huisartsenpost 
Nightcare
Huisartsenpost

CO-EUR
Lifestyle verandering voor mensen met 
obesitas

Colijn & Partners B.V.
Zorgverzekeringen

Corpore Sano
Herbalife voeding

D’r Sjalter
Voor elke klus in en rond het huis of 
bedrijfspand

De Toekomst
Dé groepsfitnessspecialist, doelgroep hart-
patiënten

Defauwes Orthopedische Schoentechniek BV
Podotherapie, huidtherapie en orthopedische 
schoenen

Ease Travel Clinic & Health Support BV
Reisspecialisten

Els Residentie
Verzorgd Wonen

Ergotherapie Parkstad
Ergotherapeutische behandelingen, advies en 
training

Eten Natuurlijk
Voedingsadvies, gewichtbeheersing en 
gezondheid

Eurlings Interieurs BV
Woontrends en sleutelklaar opleveren woning

Eyserhalte
Delicatessen, Fruit & Groenten

Expertise Centrum Wondzorg
Verpleegkundige wondzorg

Fit & More
Personal Training
Life Style Coaching

Fysio Schambergen
Fysiotherapie

Gabriel Hulpmiddelen
Scootmobielen & Hulpmiddelen

Gewichtsconsulente & Beautysalon Angelique
Gewichtsconsulente & Beautysalon

GroenekruisDomicura
Thuiszorg, kraamzorg

Hago Zorg
Schoonmaakdienstverlening

Hanssen Footcare
Totale voetzorg: orthopedische schoenen en 
podotherapie

Heerlijk Hulp
Hulp aan Huis

Huidtherapeuten Zuid-Limburg
Huidtherapie

Huis voor de zorg
Belangenorganisatie voor zorgvragers

Impuls Welzijnsorganisatie
Welzijnsorganisatie

Jo Mullens & Pascal Ramackers Tennistraining
Tennis voor hartpatiënten

Kantoorartikelen.nl
Het gezonde werken op kantoor

Kinder Opvang Kerkrade
Kinderopvang

Kinderopvang Humanitas
Kinderopvang, gastouderopvang

Kliniek Mosaderma
Medisch specialistische zorg; dermatologie, 
vaatchirurgie, esthetische chirurgie, huidtherapie

Ladyline Parkstad
Afvallen en figuurcorrectie & definitieve vetver-
wijdering met cryolipolyse

Laura Daamen dans
Dans

LEEF! Praktijk voor Ouder & Kind
Babymassage & Zwangerschapsyoga

Livit Orthopedie
Orthopedie

Kraamcentrum Marlies Schellings
Kraamzorg

MeanderGroep Zuid-Limburg
Zorgbemiddeling

MeanderGroep Zuid-Limburg Beschermd en 
beschut wonen
Heigracht, zorgverblijf voor tijdelijk verblijf

MeanderGroep Zuid-Limburg Hamboskliniek
Revalidatie en geriatrische revalidatiezorg

MeanderGroep Zuid-Limburg  
Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg

MeanderGroep Zuid-Limburg Meander 
 Kraamzorg
Kraamzorg

MeanderGroep Zuid-Limburg Meander Werk
Werken bij Meander

MeanderGroep Zuid-Limburg Winkel en Uitleen
Producten ter ondersteuning van uw zorg en 
welzijn, lenen of kopen

MeanderGroep Zuid-Limburg Paramedisch 
centrum
fysio-, ergotherapie en voeding& dieet

MeanderGroep Zuid-Limburg Thuiszorg,  
Hulp thuis
Hulp bij het huishouden

MeanderGroep Zuid-Limburg Thuiszorg,  
Verzorging & Verpleging
Thuiszorg

MeanderGroep Zuid-Limburg Vrienden
Vrienden van Meander

MeanderGroep Zuid-Limburg Wonen
Comfortabel wonen voor iedereen

MeanderGroep Zuid-Limburg Zorgservice
Zorgservice

Medior Comfort
Ergonomische stoelen en krukken

Medipoint | Ligtvoet
Zorg- en verpleeghulpmiddelen

MEE Zuid-Limburg
Ondersteuning voor mensen met een beperking

Monique Waltmans
Praktijk voor gewichtsbeheersing en voedings-
advies

Monuta
Uitvaartzorg

Mylène
Cosmetica

Nathalie Smeets Haarwerken
Haarwerken

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
Belangenbehartiging

NVVR “de Wervelkolom”
Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten

OefenTherapie Parkstad
Houdings- en bewegingsadviezen

Ontzorger de Mantelzorgmakelaar
Belangenbehartiging Mantelzorgmakelaars

Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars
Belangenbehartiging Mantelzorgmakelaars

Parkstad Thuiszorg
Thuiszorg

Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie 
(PVVN)
Patiëntenvereniging

Pergamijn
Zorg en dienstverlening voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Physiotherm Valkenburg
Infrarood cabines, op een natuurlijke manier het 
hele lichaam verwennen

Power Slim
Afvallen onder persoonlijke begeleiding

Praktijk voor Huidtherapie MC de Linde
Huidtherapie

Radar
Ondersteuning voor mensen met een beperking

Randal Esser Sales & Media
Mediabureau

Randstad
Uitzenden & Detacheren

Restaurant La Valeur
Restaurant bij Parc Imstenrade

Ruggesteun
Informele zorgondersteuning

SAFE wooncomfort
Veiligheid- en comfortsystemen

SCA Personal Care
Tena Incontinentiemateriaal en Wash & Joy

Schildklier Organisaties Nederland
Voorlichting

Schoonheidssalon ArtiBelle
Schoonheidssalon

Sevagram
Zorg Wonen Welzijn

SGL
Dienstverlening in zorg

Siriz
Hulp, voorlichting en opvang bij onbedoelde 
zwangerschap

Smeets Loopcomfort
Expertisecentrum voeten, schoenen, bewegen

Sportsociëteit Reuvers Heerlen
Fitness

Spronken Orthopedie
Orthopedie, Therapeutisch Elastische Kousen 
en Borstprothesen

Steunpunt voor Mantelzorgers
Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad 
Limburg

Stichting Carenalis
Nierzorg, Hypertesie zorg, diabeteszorg

Stichting De Zorghulp
Verzorgende Hulp

Stichting NOVIzorg
(gespecialiseerde) ondersteuning voor 
mensen met een beperking

Stichting Oase
Zorg- en dienstverlening aan jongvolwassen 
mensen met een beperking

Stichting Olijf
Hulp bij gynaecologische kanker

Stichting Omgaan met Angst
Ondersteuning aan lotgenoten en hun directe 
omgeving

Stichting Philadelphia Zorg Zuid
Zorg en begeleiding voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Stichting Revalideren Activeren  
Participeren
Revalidatie

Stichting Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank

Stofberg Test en Train
Fitness, Looptraining, Bootcamp, Testen 
(sport)

Stoppen met roken in Limburg
Stoppen met roken

Thermae 2000 
Spa Resort

Thuis in Limburg
Woningaanbod in Limburg

Toon Hermans Huis Parkstad
Een inloophuis waar iedereen die te maken 
heeft met kanker welkom is

Tupperware
Snel & Gezond Koken met Tupperware

Verpleeghuis Bergweide
Verpleeghuis

Versapers
Slow juicers

Virgine Hartmann, beeldend therapeut
Praktijk voor vaktherapie beeldend en aan-
dachtsgerichte beeldende training

Vitalis Parc Imstenrade
Woonzorg

Vitaliteit & Gezondheid Parkstad
Vitaliteit & Gezondheid

Vivre
Woon, welzijn- en zorgdiensten

We care 4 U
specialisatie zorg en welzijn

WelterKuil Kinderopvang &  
Gastouderbureau
Kinderopvang & Gastouderopvang

Welzorg
Hulpmiddelen

Wigli
stoel om actief te zitten

Wonen Limburg
Wonen

Zorgvervoer Limburg B.V.
Zorgvervoer



Programma Door Ruimte

Demonstratie Cryolipolyse (om het uur) Ladyline Stand Ladyline

Boetseren Alcander & Impuls Stand Alcander & Impuls

Handmassage LEEF! Praktijk voor Ouder & 
Kind

Stand LEEF!

Ouderdom Simulatie Cicero Zorggroep Cicero Plein

Berekening Body Mass Index (BMI): ge-
wicht in verhouding tot lichaams-lengte

Eten Natuurlijk & Monique 
Waltmans

WellnessPlein

Bodyscan Corpore Sana Stand Corpore Sano

Handhygiëne Test Cicero Zorggroep Cicero Plein

Venenmeting Spronken Orthopdie Stand Spronken 
Orthopdie

Demonstratie  ‘Het Nieuwe Zorgen’ MeanderGroep 
Thuiszorg

Meander Plein

Demonstratie alarmeringsapparatuur SAFE wooncomfort Stand SAFE wooncomfort

Demonstratie Domotica (woonhuisautoma-
tisering)

SAFE wooncomfort Stand SAFE wooncomfort

Demonstratie ovder de nieuwe innovatieve 
brace ‘Exos spalk’

Livit Stand Livit

Diabetische voetscreening door Defauwes Defauwes Stand  
Defauwes

Geheugentest Stichting NOVIzorg Stand Stichting NOVIzorg

Lichaamssamenstellings-analyse Fit & More Stand Fit & More

Livit meet de doorbloeding van de vaten in 
uw benen met een LRR scanner

Livit Stand Livit

Meander High Care Team: specialistische 
zorg aan huis

Meander-Groep 
Thuiszorg

Meander Plein

Meting bloeddruk Ambulante Thuiszorg Stand Ambulante 
Thuiszorg

Meting bloedsuikerspiegel Ambulante Thuiszorg Stand Ambulante 
Thuiszorg

Ontmoet de miMakkers.Een speciale vorm 
van clownerie, speciaal voor dementer-
enden

MeanderGroep Meander Plein

Oude flessen pimpen tot een mooie vaas Alcander & Impuls Stand Alcander & Impuls

Proeverij van hapjes Apetito Stand Apetito

Schilderen Alcander & Impuls Stand Alcander & Impuls

Spataderpoli: Duplex onderzoek spata-
deren op benen

Atrium Medisch Centrum Stand Atrium Medisch  
Centrum

Test diverse rollators uit of laat uw 
bloeddruk meten. Demonstratie van de 
webshop.

MeanderGroep Winkel /
Uitleen

Meander Plein

Theaterwerk in Uitvoering van Radar zorgt 
voor vertier op de beursvloer

Radar Allround

Tombola: win een workshop huidverzorg-
ing

Corpore Sana Stand Corpore Sano

Voetdrukmeting Smeets Loopcomfort Stand Smeets 
Loopcomfort

Voetencheck Hanssen Footcare Stand Hanssen Footcare

Werken in de zorg iets voor jou? Probeer 
eens of je bloed kunt prikken!

MeanderGroep Werken & 
Leren

Meander Plein

Zichtbare Schakels vertellen over hun 
verbindende functie in wijken en buurten

MeanderGroep Thuis-zorg Meander Plein

Presentatie en lezing over Physiotherm 
Infrarood Warmte Cabines

Physiotherm

Tijd Soort Programma Door

11.30 - 12.00 uur Meting & Test Gangbeeldanalyse Smeets Loopcomfort

12.00 - 12.40 uur Workshop Workshop Mindfulness Vitaliteit & Gezondheid Parkstad

12.45 - 13.15 uur Workshop Workshop sollicitatiebrief 
en CV opstellen

MeanderGroep Werken & Leren

13.15 -13.45 uur Meting & Test Gangbeeldanalyse Smeets Loopcomfort

14.00 - 14.40 uur Workshop Workshop Mindfulness Vitaliteit & Gezondheid Parkstad

14.45 - 15.15 uur Presentatie Botox- en fillerbehande-
lingen

Kliniek Mosaderma

15.30 - 16.00 uur Meting & Test Gangbeeldanalyse Smeets Loopcomfort

16.00 - 16.30 uur Workshop Workshop sollicitatiebrief 
en CV opstellen

MeanderGroep Werken & Leren

Tijd Soort Programma Door

12.30 - 12.50 uur Presentatie Presentatie over Therapeutisch 
Elastische Kousen

Spronken Orthopdie

12.50 - 13.10 uur Presentatie Presentatie over Borstpro-
theses

Spronken Orthopdie

13.15 -13.45 uur Presentatie Presentatie en lezing over de 
‘Da Vinci Robot’

Atrium Medisch Centrum

14.00 - 14.30 uur Presentatie Presentatie en lezing over rug- 
en nekklachten

Chiropractor van Beest

14.30 - 15.00 uur Meting & 
Test

Gangbeeldanalyse Smeets Loopcomfort

15.00 - 15.30 uur Presentatie Presentatie over Atrium hand/
pols en bijbehorende 
plastische chirurgie

Atrium Medisch Centrum

15.30 - 15.50 uur Presentatie Presentatie over Therapeutisch 
Elastische Kousen

Spronken Orthopdie

15.50 - 16.10 uur Presentatie Presentatie over Borstpro-
theses

Spronken Orthopdie

Tijd Soort Programma Door

11.30 - 12.00 uur Demonstratie / Workshop Yoga Laura Daamen Dans

12.00 - 12.30 uur Demonstratie / Workshop Zumba Alcander & Impuls

12.30 - 13.00 uur Demonstratie / Workshop JazzFunk Laura Daamen Dans

13.00 - 13.30 uur Demonstratie / Workshop Body Workout Alcander & Impuls

13.30 - 14.00 uur Demonstratie / Workshop Yoga Laura Daamen Dans

14.00 - 14.30 uur Demonstratie / Workshop Dansen Alcander & Impuls

14.30 - 15.00 uur Demonstratie / Workshop JazzFunk Laura Daamen Dans

15.00 - 15.30 uur Demonstratie / Workshop Country Linedance Alcander & Impuls

15.30 - 16.00 uur Demonstratie / Workshop Yoga Laura Daamen Dans

16.00 - 16.30 uur Demonstratie / Workshop Streetdance Alcander & Impuls

Doorlopend programma Programma Juliana zaal (1 oost)

Programma Overloop (verdieping 2)

Programma Limburg Sociëteit (verdieping 3)

Goodiebags & Give-Aways
Bezoekers van de Parkstad Zorgbeurs maken kans op een goed gevulde 
goodiebag met leuke hebbedingetjes, kortingsbonnen en informatie 
van verschillende standhouders. Zo ontvangt u bijvoorbeeld korting op 
een bezoekje aan GaiaZoo en Thermae 2000 en kunt u diverse 
arrangementen winnen. 

Like onze Facebook pagina en maak kans op 
een wellness dagentree, voor Thermae 2000

Een bezoek aan de Parkstad Zorgbeurs staat voor een veelzijdig en 
interactief dagje uit! Er is een uitgebreid programma opgesteld.  Zo kunt u 
tijdens de beurs uw gezondheid laten testen, actief deelnemen aan verschil-
lende workshops en presentaties en lezingen bijwonen. Interactieve work-
shops en advies op maat zorgen voor een zeer gerichte beleving. Bezoekers 
kunnen op de beurs terecht met medische vragen en zich laten informeren 

over de nieuwste ontwikkelingen en een breed scala aan medische onder-
werpen. Ook op het gebied van voeding wordt de bezoeker geïnformeerd. 
Veelzijdig en lekker eten kan namelijk ook op een gezonde manier! Diverse 
exposanten laten zien en proeven hoe dit ingepast kan worden in een 
gezonde leefstijl. 

Testen en metingen, demonstraties en workshops

Bovenstaande tijden zijn onder voorbehoud. 
Op de dag zelf zijn er bij de entree programma’s verkrijgbaar



Ook op de Parkstad Zorgbeurs 

Meander is er voor ù
De MeanderGroep is de grootste en meest complete aanbieder van 
verpleging, verzorging, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg in 
de regio Parkstad. Wij zijn er voor iedereen; jong en oud, arm en rijk, ziek 
en gezond. Om die reden bieden wij diensten aan waar u uw hele leven 
gebruik van kunt maken, op het gebied van preventie, welzijn, wonen, 
zorg en gemak. Dat ziet u terug op het Meander Plein op de Parkstad 
Zorgbeurs. Of u nu meer wil weten over thuiszorg of verpleeghuiszorg; 
een baby verwacht en op zoek bent naar de beste kraamzorg, of tips wilt 
hebben over gezond en comfortabel wonen en leven: bij Meander vindt u 
mensen die u graag te woord staan voor informatie of advies. Op de 
Parkstad Zorgbeurs, maar ook gedurende alle andere 364 dagen per jaar.

Zorg aan huis
Meander Thuiszorg kent u wellicht. Al jarenlang zijn we een vertrouwd 
gezicht in alle buurten van Parkstad. Kunt u door ziekte of beperking 
(tijdelijk) niet meer alles doen in huis? Meander heeft een oplossing om 
u daarbij te ondersteunen. Onze verzorgenden kunnen u bijvoorbeeld 
helpen bij het douchen of het aantrekken van steunkousen en onze ver-
pleegkundigen staan voor klaar met meer gespecialiseerde zorg. In elke 
wijk werkt een van onze wijkverpleegkundigen als zichtbare schakel. 
Deze weet wat er speelt in uw buurt en werkt nauw samen met vrijwilligers- 
en welzijnsorganisaties, de WMO-consulent van de gemeente, de wijka-
gent en de woningcorporatie. Door die stevige basis kan Meander veel 
voor u betekenen. Sinds kort zet Meander Thuiszorg in een aantal wijken 
de i-Pad in om klanten thuis te ondersteunen. Niet als vervanging van de 
bestaande zorg maar om op een efficiënte manier extra contactmomenten 
met klanten te scheppen.

Compleet aanbod
Maar Meander is meer dan thuiszorg alleen. In ons Paramedisch Centrum 
kunt u terecht voor behandeling en advies op het gebied van fysiothera-
pie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie. Door deze 

combinatie van disciplines wordt u zo nodig heel gemakkelijk een 
combinatie van therapieën aangeboden.  Meander Zorgservice biedt zijn 
abonnees het meest complete pakket aan cursussen en gemaksdiensten. 
Het aanbod is heel divers: van een kapper aan huis tot een cursus yoga. 
Uiteraard werkt Meander Zorgservice nauw samen met de Meander Win-
kel/Uitleen die u in Kerkrade en Brunssum vindt. Hier kunt u terecht voor 
advies, lenen huren of kopen van allerlei artikelen voor uw gezondheid en 
mobiliteit.

Bij ons bent u thuis
Meander Wonen verhuurt meer dan 500 (zorg)woningen om prettig, 
comfortabel en zelfstandig te wonen met de zekerheid van zorg als dat 
nodig is.  Maar ook als zelfstandig wonen niet meer haalbaar is en u moet 
vanwege lichamelijke of geestelijke ongemakken uw woning (tijdelijk) 
verlaten, kunt u bij Meander terecht. In een van onze woonzorgcentra of 
verpleeghuizen vindt u een huiselijke omgeving met veel aandacht voor 
gastvrijheid, privacy, zinvolle dagbesteding en professionele verzorging of 
behandeling. 

Een loopbaan in de zorg
MeanderGroep is ook een van de grootste regionale werkgevers. 
Momenteel staat door maartregelen van de overheid ook in de zorg de 
werkgelegenheid onder druk. Maar werken in de zorg blijft boeiend en 
aantrekkelijk. Daarom is Meander Werk op de Parkstad Zorgbeurs 
aanwezig om mensen met belangstelling voor werk in de zorg een steuntje 
in de rug te geven. Zo kunt u op het MeanderPlein terecht voor een loop-
baantest of een advies over uw sollicitatiebrief of CV. 

Geïnteresseerd in een van onze onderdelen? Wij zien u graag op het 
Meander Plein op de Parkstad Zorgbeurs. Tot ziens!



Verpleeghuis BergweideRandstad
Strategische HR thema’s staan centraal in de gesprekken die ik met 
zorginstellingen voer. Dat is logisch in een rap veranderende zorg-
markt. Randstad Zorg houdt zich dagelijks bezig met thema’s op het 
gebied van strategische personeelsplanning, mobiliteit of het 
optimaliseren van planning en roostering. 

Een samenwerking met nieuwe klanten begint vaak met een 
brainstormsessie waarin we gezamenlijk tot concreet inzicht en 
bijbehorende acties komen. Onze expertise in HR en jarenlange 
ervaring in de zorg helpen in een samenwerking die zowel op de korte 
als lange termijn rendeert. Hier luistert een goede afstemming nauw, 
want samenwerken blijft maatwerk. Randstad Zorg Poolmanagement is 
een goed voorbeeld van de  toegevoegde waarde die wij leveren in een 
partnerschap. 

Randstad Zorg Poolmanagement richt zich op het optimaliseren van 
de totale personeelsinzet bij zorginstellingen door heel Nederland. 
Wij geloven heilig dat het leveren van kwalitatieve zorg begint met het 
optimaal inzetten van de juiste medewerkers, exact afgestemd op de 
dagelijkse zorgvraag. Dit doen we onder andere door de flexibiliteit 
van eigen medewerkers te vergroten. Het resultaat is een significant 
hogere cliënt,- en medewerker tevredenheid. Een toekomstbestendige 
organisatie: de cliënt ontvangt met recht de beste zorg, door de juiste 
werknemer op het gewenste moment. 

Hierin zien wij in de praktijk dat kwaliteit van zorg, cliënttevredenheid 
en medewerkertevredenheid héél goed samen kunnen gaan. 

Dat is in mijn optiek, van álle tijden en daarmee zeker niet alleen in 
deze tijd van cruciaal belang.

Lenneke Duijf
Directeur Randstad Zorg

Doelstelling, missie en visie van 
Verpleeghuis Bergweide

Verpleeghuis Bergweide is een kleine zelfstandige organisatie met een 
platte organisatiestructuur.

Doelstelling
De kernactiviteit van Stichting Verpleeghuis Bergweide is het verlenen 
van intramurale verpleeghuiszorg aan bewoners met een 
psychogeriatrische of een somatische zorgvraag die beschikken over 
een daartoe strekkende indicatie van het CIZ.

De Stichting levert de volgende AWBZ-functies: persoonlijke verzorg-
ing, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, 
behandeling, verblijf. De intramurale zorg wordt geboden in 2 
gespecialiseerde verpleeghuisaccommodaties. Het accent in de zorg 
ligt op het geven van belevingsgerichte zorg in een kleinschalige opzet 
binnen het verpleeghuis. 

Missie 
Verpleeghuis Bergweide wil aan psychogeriatrische en somatische 
zorgvragers huisvesting, verzorging en verpleging bieden in een 
woonomgeving die past bij de beleving van de bewoners. Het accent in 
de zorg ligt op het geven van belevingsgerichte zorg in een 
kleinschalige opzet binnen het verpleeghuis. De algemeen christelijke 
levensbeschouwing is daarbij het uitgangspunt. De missie van het ver-
pleeghuis is ”gewoon wonen”. 

Vanaf 2013 biedt Bergweide extra murale zorg. Dit gebeurt in de vorm 
van Volledig Pakket thuis, maar ook als incidentele ondersteuning op 
basis van een indicatie.

Zorgvisie
Leidraad bij onze zorgverlening is onze zorgvisie. Uitgangspunt van 
deze visie is de mens die in alle fasen van het leven vrij en autonoom 
is, maar ook behoeftig, kwetsbaar, afhankelijk en sterfelijk. Kwetsbaar-
heid en afhankelijkheid zijn fundamenteel verbonden met het mens 
zijn. Bergweide staat in een christelijke traditie, waarin de mens te mid-
den van de schepping beelddrager van God genoemd wordt. 

Als werkorganisatie streeft de stichting ernaar om de medewerkers zek-
erheid te bieden en een werkomgeving waarin zij zich als mens gekend 
en gewaardeerd voelen. 





Buitengewoon Parc Imstenrade
Residentieel wonen 
Vitalis Parc Imstenrade, met historisch 
hoofdgebouw en ingebed in een groene 
omgeving, biedt hoogwaardig woon-
comfort in ruime huurappartementen. 
Fijn wonen met als plus het uitgebreide 
service- en voorzieningenpakket, het 
boeiende kunst- en cultuurprogramma en 
de uitstekende dienstverlening. 

Wonen met meer
Parc Imstenrade biedt voor elk wat wils. 
Of u nu alleen woont of samen met uw 
partner. We hebben kleinere en grotere 
appartementen van sociaal huursegment 
tot residentiële woningen. 

Een doordachte keuze 
In Parc Imstenrade staat zelfstandig wonen voorop. Wenst u als bewoner 
hulp in de vorm van zorg, dagopvang of verpleging dan zijn deze uit-
stekend geregeld. Parc Imstenrade beschikt over alle benodigde kwalitei-
tscertificaten. Het geruststellend te weten dat indien zorg nodig mocht 
zijn deze voorhanden is, 24 uur per dagen, zeven dagen in de week. Dat 
geeft een vertrouwd en veilig gevoel en daar gaat het om. 

Kijkt u op www.parcimstenrade.nl voor de komende Open Dagen.

Brasserie-restaurant La Valeur 
Van zakendiner tot diner voor twee
Brasserie-restaurant La Valeur is de perfecte locatie voor een sfeervol 
zakendiner of een etentje met familie en vrienden. De uitgebreide menu-
kaart biedt voor elk wat wils en wordt regelmatig aangepast, zodat u altijd 
kunt kiezen uit gerechten die passen bij het seizoen. 

Koffietafels en 
bedrijfsarrangementen
Direct naast brasserie-restaurant La 
Valeur vindt u de Orangerie: een royale 
ruimte met veel daglicht bij uitstek 
geschikt voor koffietafels, partijen en 
vergaderarrangementen. 

Voor informatie:
website: www.lavaleur.nl
telefoon: 045 - 543 2824

Zorghotel Villa Hoog Hees
Er kan een tijd komen dat u behoefte heeft aan bijzondere revalidatie- of 
herstelzorg in een hiertoe geschikte omgeving. Het is een geruststellen-
de gedachte te weten dat u dan terecht kunt in zorghotel Villa Hoog Hees. 
In ons zorghotel spelen leeftijd en verblijfsduur geen rol. De tien studio’s 
in deze stijlvolle villa zijn voorzien van alle comfort. 

Binnen Villa Hoog Hees maakt de (para) 
medische zorg deel uit van het aanbod. 

Voor informatie:
website: www.zorghotelhooghees.nl
telefoon:  045 - 535 5620 / 045 - 400 4600

Openingstijden:
di. t/m zo 12.00-20.00 uur.

Vraagt u naar onze speciale brochure Bedrijven & Ondernemers. 




