




BUITENGEWOON 
PARC IMSTENRADE 
 
Residentieel wonen 
Vitalis Parc Imstenrade, met historisch hoofdgebouw en ingebed in een 
groene omgeving, biedt hoogwaardig wooncomfort in ruime huurapparte-
menten. Fijn wonen met als plus het uitgebreide service- en voorzieningen-
pakket, het boeiende kunst- en cultuurprogramma en de uitstekende dienst-
verlening. 

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 uitstekend 
geregeld. Parc Imstenrade beschikt over alle benodigde 
kwaliteitscertificaten. Het is geruststellend te weten dat indien zorg nodig 
mocht zijn deze voorhanden is, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Dat 
geeft een vertrouwd en veilig gevoel en daar gaat het om. 

Open Dag Vitalis Parc Imstenrade op zondag 16 november 2014 van 13.00-
16.00 uur. Wij informeren u graag over onze huurmogelijkheden en het 
wonen+ concept van Vitalis. Kijkt u ook op www.parcimstenrade.nl

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

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

Vraagt u naar onze speciale brochure Bedrijven & Ondernemers.  

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 geruststellende 
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

PARKSTAD ZORGBEURS 2014
Dé gezondheidsbeurs van Limburg!
Een vitaal dagje uit voor iedereen die actief bezig is met zorg, ge-
zondheid en een gezonde levensstijl.
 
Op zaterdag 18 oktober 2014 vindt de Parkstad Zorgbeurs plaats in het 
Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Parkstad Zorgbeurs is dé gezond-
heidsbeurs van Limburg! Tijdens deze gezondheidsbeurs wordt de bezoeker 
op een aantrekkelijke en interactieve manier geïnformeerd over een breed 
aanbod van zorggerelateerde diensten en producten van meer dan honderd 
verschillende organisaties.

NEDERLAND GEZOND EN WEL
Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Met de ambitie om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo 
snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beper-
king ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Dat alles is 
dan ook te zien en te beleven tijdens de Parkstad Zorgbeurs 2014. Maar er is 
meer, veel meer! Ook dit jaar hebben we weer een selectie gemaakt uit meer 
dan 150 aanmeldingen. Ruim honderd bedrijven en organisaties presenteren 
zich aan het publiek met een breed aanbod aan diensten en producten op 
het gebied van zorg en welzijn.

BREED AANBOD
We besteden aandacht aan diverse thema’s; zorg en welzijn, beweging, 
beauty en wellness, eten en drinken, wonen en leven en aan leren en werken 
in de zorg. Maar we besteden ook aandacht aan zorg en de financiële aspec-
ten daarvan, zorgverzekeringen en belangenbehartiging. De bezoekers van 
de beurs vinden er alles op het gebied van een gezonde levensstijl, voeding 
en gewichtscontrole, vitaliteit en persoonlijke verzorging. Ze proeven letter-
lijk van het goede en gezonde leven. Van de nieuwste maaltijden aan huis 
tot fruit, sapjes en delicatessen en doen mee aan workshops en proeverijen. 
Ook op het gebied van wonen en leven en zorg en welzijn zal het aanbod 
wederom groot zijn. Van thuiszorg tot zorgwonen en van zelfredzaamheid tot 
de zorg voor mensen met een beperking.

WORKSHOPS, TESTEN EN METINGEN
Een bezoek aan de Parkstad Zorgbeurs staat tevens garant voor een veelzij-
dig, gezond en interactief dagje uit! Zo kun je tijdens de beurs presentaties 
en demonstraties bijwonen met uitgebreide informatie over diverse onder-
werpen en actief deelnemen aan verschillende workshops, testen en metin-
gen.

BELANGENBEHARTIGING
Patiëntenverenigingen en belangen- en vrijwilligersorganisaties geven 
voorlichting en steun aan mensen met een ernstige, chronische of levens-
bedreigende ziekte of aandoening. Het verwerken van het ziek zijn en het 
versterken van de mogelijkheden, de draagkracht en de onafhankelijkheid. 
Over hoe om te gaan met een ziekte of aandoening. Een betere kwaliteit van 
leven. Zelfredzaamheid van mensen en deelname aan de maatschappij. Ver-
schillende organisaties die zich tijdens de Parkstad Zorgbeurs presenteren 
geven deze hulp, advies of begeleiding.

DECENTRALISATIE VAN OVERHEIDSTAKEN NAAR 
GEMEENTEN
Een ander thema dat vandaag de dag in de spotlights staat is de decentrali-
satie van de overheidstaken. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk 
voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. 
Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van 
de Rijksoverheid. Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke taken 
bij of de huidige taken worden uitgebreid. Het gaat om zorg bieden aan 
langdurig zieken of ouderen, hulp bij het vinden van werk (of een uitker-
ing verstrekken) en de jeugdzorg. Tijdens de Parkstad Zorgbeurs zullen wij 
aandacht besteden aan dit onderwerp.

INDRUKWEKKEND!
De zorg in Nederland is indrukwekkend. Nog 
indrukwekkender is wat de zorgverleners doen. De 
kwaliteit van de zorg in Nederland is hoog. En er 
wordt door alle partijen in de zorg continu gewerkt 
aan verdere verbetering. Nederland telt ruim 1,2 
miljoen werkntemers in de zorg. Daarmee is de 
zorgsector de grootste werkgever van ons land. 
Maar ook in onze eigen regio. Van de top vijftien 
van grootste werkgevers in Zuid-Limburg, zijn 
maar liefst negen organisaties actief in de gezond-
heidszorg. Zes daarvan staan op de Parkstad Zorg-
beurs. Ook de ruim honderd andere bedrijven en 
organisaties die deelnemen aan de beurs hebben 
allen iets met zorg en gezondheid. 

De Parkstad Zorgbeurs belooft ook in 2014 weer 
een groot succes te worden!

COLOFON
De Parkstad Zorgbeurs 
is een initiatief van en 
wordt georganiseerd door 
Remcom
Remcom Projecten, 
Productie & Concepten
Postbus 365
6400 AJ Heerlen
0031 (0)45 851 07 21
www.remcom.nu 
info@remcom.nu

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





WELKOM OP 
HET MEANDER PLEIN
 
Zo lang mogelijk veilig  en comfortabel blijven wonen in uw vertrouwde omge-
ving, dat is een wens die vrijwel iedereen heeft. Bovendien stimuleert de overheid 
mensen ook om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. 

Daarom heeft de MeanderGroep als centraal thema op de Parkstad Zorgbeurs 2014 
gekozen voor: 

Langer zelfstandig
veilig en comfortabel thuis.

We benaderen dit thema van verschillende kanten. Dat kan als je een aanbod hebt 
dat zo breed is als dat van de MeanderGroep.

Langer zelfstandig blijven wonen, liefst met hulp van uw eigen netwerk. Dat vraagt 
om diensten die daarbij  ondersteunen. Meander Zorgservice biedt een uitgebreid  
pakket om ouderen te ontlasten. Op de Parkstad Zorgbeurs maakt u ermee kennis 
en begrijpt u waarom al 46.000 abonnees in Parkstad  van dit pakket profiteren. 

Heeft u professionele zorg nodig, dan kunt u een beroep doen op Meander 
Thuiszorg, al generaties lang een vertrouwd gezicht bij u in de buurt en de meest 
complete zorgaanbieder in Parkstad, van huishoudelijke hulp tot gespecialiseerde 
verpleging. Uiteraard is ook Meander Thuiszorg aanwezig tijdens de Parkstad Zorg-
beurs,  onder andere met demonstraties van praktische hulpmiddelen, van een 
iPad  tot een oogdruppelaar. Zo blijft u zo zelfstandig mogelijk.

Meander Wonen heeft meer dan 500 (zorg)woningen in Kerkrade, Landgraaf en 
Bocholtz. Bij al deze woningen is er extra aandacht voor de leefbaarheid. Op het 
MeanderPlein vindt u informatie over nieuwe en bestaande woningen  en vindt u 
technische snufjes en hulpmiddelen die van uw huis een veilig thuis maken. 
U kunt hiervoor onder meer terecht bij de Meander Winkels.

Langer zelfstandig wonen lukt beter met leefplezier. Een hobby uitoefenen, een 
kennissenkring opbouwen. In Parkstad investeert Meander op tal van plaatsen in 
wijkpunten waar bewoners terecht kunnen voor een kopje koffie, een praatje en 
samen met buurtgenoten allerlei activiteiten kunnen ondernemen. Op de beurs 
krijgt u een overzicht. 

Meander Paramedisch Centrum laat u zien én ervaren hoe u zo lang mogelijk mo-
biel en zelfredzaam blijft. Naast bewegen is gezond eten heel belangrijk, maar zelf 
koken is soms lastig. Alle Smaken, maaltijdservice in Parkstad, biedt de oplossing: 
Op de Parkstad Zorgbeurs krijgt u (letterlijk) een voorproefje.

En heeft u andere vragen over  zorg- en dienstverlening? Meander Klantenservice 
en onze zorgbemiddelaars helpen u graag verder. Ook hen vindt u op het Meander-
Plein op de Parkstad Zorgbeurs. 

Graag tot ziens op 18 oktober!



DEELNEMERS
A & G Wooncomfort
Diensten en producten die de onafhankelijk-
heid van mensen met een functiebeperking en 
ouderen vergroten

Adelante
Revalidatie volwassenen en kinderen, 
speciaal onderwijs, wonen en audiologie

Alcander
Welzijnsorganisatie

Alle Smaken
Verse maaltijden voor verzorgings- en 
verpleeghuizen

Altijdziek.nl
Informatie over afweerstoornissen

Alzheimer Parkstad Limburg
Aandacht voor Alzheimer & Dementie

Atrium Medisch Centrum Parkstad
Topklinisch opleidingsziekenhuis
Autikunde
Begeleiding, advies en voorlichting Autis-
mespectrumstoornis

Bedrijfs Gezondheidscentrum Parkstad
Bedrijfsgezondheidszorg

BeneFits
Dienstenaanbod voor ouderen aan huis welke 
zelfredzaamheid bevorderen

Bessems Hoortechniek
Audiologische hulpmiddelen

Beter Horen
Voorlichting & Gehoortesten

Borstkankervereniging Nederland
Patiëntenvereniging, steun en contact

BrainTrainerPlus™
Geheugenfitness voor senioren

BrandleZZ Power Slim
Dieetcoaching

Buurtzorg Heerlen Midden
Zorgverlening

BWhoYouR
Acceptance & Commitment Therapy (ACT) 
Coaching

Carenalis Niercentrum Kerkrade
Dialysecentrum

Centrale Huisartsenpost Nightcare
Huisartsenzorg

Chiropractie Brunssum
Chiropractie en advies voeding en leefstijl

Cicero Zorggroep
Zorggroep voor ouderen en mensen met een 
beperking

Click4friends
Welzijn & Vriendschap

Cliëntenraad Nightcare
Cliëntenraad

D’r Sjalter
Kluswerkzaamheden

Defauwes Orthopedische Schoentechniek BV
Podotherapie, huidtherapie en orthopedische 
schoenen

Diabetesvereniging Nederland
Informatie en deskundig advies over diabetes 
en een gezonde leefstijl

Dorine Derksen Reflexzonetherapie
Reflexzonetherapie

Ergotherapie Parkstad
Ergotherapeutische behandelingen, advies en 
training

Eyserhalte
Delicatessen, Fruit & Groenten

Fit and Wellness 4 You
Energetix magneetsieraden

FysioStofberg
Fysiotherapie, fitness, sport en meer

Hanssen Footcare
Totale voetzorg, maatschoenen en podotherapie

HappyNurse Limburg
Uitzendbureau zorgprofessionals en thuiszorg

Healing Beyond Borders Europa
Healing Touch

Heerlijk Hulp
Hulp in en rondom huis

Hospice de Mantelhof
Huis voor terminaal zieke mensen

Impuls
Welzijnsorganisatie

Iron at Ease
Verkoop van hulpmiddelen ter verlichting van 
huishoudelijk werk

Kinder Opvang Kerkrade
Kinderopvang

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

Leger des Heils
Leger des Heils Limburg Brabant 
Welzijns- en Gezondheidszorg

Lindetours Zorgreizen
Zorgreizen

Meander Heigracht
Zorgverblijf voor tijdelijke opname

Meander Homeservice
Hulp bij het huishouden

Meander Paramedische Dienst
Diverse diensten van Meander

Meander Thuiszorg
Zorg aan huis

Meander Werk
Werken bij Meander

Meander Winkel
Praktische ondersteuning, lenen en kopen

Meander Wonen
Woonvoorzieningen

Meander Zorgservice
Hulp bij gezond leven

MeanderGroep Zuid-Limburg
Zorggroep

Medior Comfort
Ergonomische stoelen en krukken

Medipoint | Ligtvoet
Zorg- en comfortproducten

MediReva
Medische hulpmiddelen en verzorgings-
materialen

MEE Zuid-Limburg
Ondersteuning bij leven met een beperking

mijnPraktijk
Procesoptimalisatieen HR IT oplossingen

Natuurgeneeskundige praktijk Paul Peree 
Paranormaal therapeut

NVVR de Wervelkolom
Patiëntenvoorlichting

NVVS Nederlandse Vereniging voor  
Slechthorenden
Belangenbehartiger voor iedereen met een 
hoorprobleem

Oldekamp Medisch
Elastische kousen, MammaCare, Braces, Sport-
compressie

Organo Gold
Gezonde koffie, thee en chocomelk,  
supplementen met ganoderma

Podotherapie Brunssum
Volledige voetzorg

Praktijk Judith Wiegers
Trager Approach & Massage

Praktijk voor Bewustwording Suilen
Trager, Reading, Kruiden

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Brakelé
Praktijk voor huidverbetering, oedeembehande-
ling en nazorg van brandwonden

Premium Healthcare Interventions PHI
Geestelijke Gezondheidszorg

Probleemloos Wonen
Langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen

PVVN Patiënten Vereniging Voor Neurostimu-
latie
Patiëntenvereniging Neurostimulatie

Quingo
Scootmobielen

r-network
Gezond water ‘Kangen Water’

Radar
Ondersteuning voor mensen met een beperking

Revalidatiepraktijk RAP
Revalidatie

Ruggesteun
Steunpunt voor Mantelzorgers

SAFE wooncomfort
Alarmering en comfortsystemen

Samen Beter Kerkrade
Multidisciplinair team: Thuiszorg, Fysiotherapie, 
Ergotherapie, Podotherapie

SCA Hygiene Products
Incontinentiemateriaal en verzorgend wassen

Schildklier Organisaties Nederland SON
Voorlichting

Sevagram
Zorg Wonen Welzijn

SGL
Dienstverlening in zorg

SineFuma
Begeleiding stoppen met roken

Siriz
Hulp, voorlichting en opvang bij onbedoelde 
zwangerschap

Smeets Loopcomfort
Expertisecentrum voeten, schoenen, bewe-
gen

Spronken Orthopedie
Orthopedie, Therapeutisch Elastische Kousen 
en Borstprothesen

Step Forward Orthotics
Verkoop van steunzolen van een nieuw 
concept

Steunpunt voor Mantelzorgers
Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad 
Limburg

Stichting Artidé Zorg
Dagbesteding voor mensen met een beperk-
ing

Stichting Fokus Exploitatie
Adl-assistentie voor mensen met fysieke 
handicap

Stichting Kansenwinkels
Strijkservice & Restaurant

Stichting NOVIzorg
Dagbesteding Gehandicaptenzorg

Stichting Oase
Dagbesteding en Ambulante Zorg

Stichting Omgaan met Angst
Patiëntenvereniging, hulp, kennis en onder-
zoek bij angststoornissen

Stichting Philadelphia Zorg
Gehandicaptenzorg

Stichting Verpleeghuis Bergweide
Verpleeghuis

Therapoot
Therapie, training en individuele begeleiding

Time2be
Mindfulness, , Counselling en Acceptance & 
Commitment Therapy (ACT)

Vakgroep Gezondheidsbevordering UM
Onderzoek naar gezond eten en bewegen 
door de vakgroep Gezondheidsbevordering 
het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht

Vitalis Parc Imstenrade
Residentieel wonen met zorg

Vreuls Meubelen
Vakmanschap duurzaam meubilair

We Helpen
Online Marktplaats voor burenhulp en man-
telzorgers

Welzorg Nederland BV
Hulpmiddelen & Verpleegartikelen

Wonen Limburg
Woningcorporatie

Zetacom
Zorg, alarmering & veiligheid; diverse oplos-
singen om langer veilig thuis te kunnen 
blijven wonen

Zorg Labyed
Thuiszorg en dienstverlening

Zuyd Opleiding en Training
Opleiding en Training Gezondheidszorg



Tijdens de beurs bieden de standhouders een veelzijdig programma met 
workshops, presentaties, lezingen, testen en metingen.

Het volledige programma vindt u op  
www.parkstadzorgbeurs.nl/programma

Op de Parkstad Zorgbeurs wacht een Atriumzorgplein op veel bezoekers die 
een kijkje kunnen nemen in de keuken van Atrium MC:

•  Geriatrie 
•  Reumatologie
•  Medische Microbiologie
•  Gynaecologie
•  Diëtetiek
•  Diabetes
•  De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) Zuid

Wat kunt u zoal verwachten op het Atriumzorgplein
Geriatrie houdt zich bezig met de zorg en gezondheid van en voor ouderen. 
Tijdens de beurs krijgt u van hen voorlichting over valrisico’s, met behulp 
van een checklist. Tevens kunt u een klein geheugentestje doen. Bezoekers 
met diabetes type 2 kunnen kennismaken met een nieuw apparaat dat kool-
hydraten telt. Wilt u op het juiste gewicht komen? Onze diëtisten kunnen u 
handige tips geven voor calorierijke tussendoortjes. Reumatologen meten 
osteoporose (botdichtheid) met een handecho-apparaat. De gynaecologen 
leggen uit wat bekkenbodemproblematiek is en hoe u dit kunt aanpakken. 
De Nederlandse Obesitas Kliniek benoemt de factoren van overgewicht en 
hoe u kunt trainen voor een gezonder leven. Bij de afdeling Medische Micro-
biologie komt u terecht in de wondere wereld van bacteriën en (wereldwijde) 
ziektes. En nog veel meer… Kortom: het belooft een interessante dag te 
worden!

Atrium MC biedt twee workshops aan:
•  Workshop ‘Extreem overgewicht’ met uitleg over de aanpak voor leef-
stijlverandering met of zonder operatie
•  Workshop ‘De overgang: de waarheid.’

Meer informatie over Atrium MC vindt u op  
www.atriummc.nl/parkstadzorgbeurs.

ATRIUMZORGPLEIN

Tijd Programma Door

12.00-13.00 uur Praatprogramma ‘Zorg 
aan Tafel’

Parkstad Zorgbeurs

MEANDERPLEIN (1E VERDIEPING)

Tijd Programma Door

13.00-13.25 uur Workshop ‘De overgang: 
de waarheid’

Atrium MC | Gynaecologie

13.30-13.55 uur Workshop ‘Extreem 
overgewicht’ over 
de aanpak voor leef-
stijlverandering met of 
zonder operatie

Nederlandse Obesitas Kliniek 
(NOK)

14.00-14.25 uur Diverse activiteiten Alcander
14.30-14.55 uur Hoe weet ik of mijn 

schoen wel goed is?
Defauwes Orthopedische 
Schoentechniek BV

15.00-15.25 uur Workshop ‘Siriz, bij 
onbedoelde zwanger-
schap’

Siriz

15.30-16.00 uur Workshop Mind 
Cleaning

Healing Beyond Borders Europa

JULIANAZAAL (1E VERDIEPING)

Tijd Programma Door

13.00-13.25 uur Diverse activiteiten Chiropractie Brunssum
13.30-13.55 uur Demonstratie 

Mesotherapie
Praktijk voor Huid- en Oedeem-
therapie Brakelé

14.00-14.25 uur Presentatie ‘Langer zelf-
standig thuis wonen’

Probleemloos Wonen 

14.30-14.55 uur Demonstratie ‘Therapie 
met de hond als co-
therapeut’

Therapoot 

15.00-15.30 uur Workshop ‘Mindfulness 
en ACT in praktijk’

BWhoYouR en Time2be

LIMBURG SOCIËTEIT (3E VERDIEPING)

Tijdens de Parkstad Zorgbeurs presenteren we een praatprogramma met 
onder meer het thema ‘decentralisatie van overheidstaken naar gemeen-
ten’. De zorgtaken die de gemeenten vanaf 2015 op zich zullen nemen en 
de aanpak daarvan. Betrokken wethouders van verschillende Parkstadge-
meenten schuiven aan om een toelichting te geven over dit onderwerp en 
hoe zij dit in hun gemeente zullen aanpakken. Ook Kina Koster, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Cicero Zorggroep en Mark Schellings, directeur 
van MeanderGroep Zuid-Limburg schuiven aan om over dit onderwerp te 
praten. Verder laten we onder meer een wijkverpleegkundige aan het woord 
over de rol van de wijkverpleegkundige in het nieuwe zorgen. Roger Ruijters, 
lid van de Raad van Bestuur van MeanderGroep Zuid-Limburg, praat over de 
belangrijke rol van de thuishulp.

Het Praatprogramma ‘Zorg aan Tafel’ start om 12.00 uur en wordt 
gepresenteerd door Arno Deckers.

PRAATPROGRAMMA  ‘ZORG AAN TAFEL’

PROGRAMMA

Wist u dat u voor steeds meer dagelijkse zaken terecht kunt op internet 
of zelfs uw mobiele telefoon kunt gebruiken? Van shoppen tot het lezen 
van het nieuws. Ook uw bankzaken regelt u steeds gemakkelijker op deze 
manier. Wij vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstan-
dig kunnen blijven bankieren. Daarom bieden wij u persoonlijke aandacht 
en begeleiding bij het beheren van uw bankzaken Wij zorgen ervoor dat u 
bekend bent met de nieuwe mogelijkheden en wij begeleiden u bij het ge-
bruik hiervan. Maar ook als dit niet lukt proberen wij u zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Nieuwsgierig? Wij informeren u graag over al deze 
mogelijkheden. Kom gerust langs bij onze stand!

Meer info over Rabobank Parkstad Limburg vindt u 
op www.rabobank.nl/parkstadlimburg.

RABOBANK PARKSTAD LIMBURG

DOORLOPEND PROGRAMMA MET OA:

•  Demonstratie ‘Mesotherapie’ door Huid- en Oedeemtherapie Brakelé
•  Gratis ‘stoppen met roken’ blaastest en adviesgesprek door Sinefuma
•  Demonstratie Beeldzorg door Meander Thuiszorg
•  Gratis ‘Huidcheck, check je vlekje’ door Kliniek Mosaderma
•  Meting osteoporose (botdichtheid) met een handecho-apparaat door de   
    reumatologen van Atrium MC
•  Balans en visustesten door Meander Paramedische Dienst
•  Onderzoek gezond eten en bewegen door de vakgroep Gezondheidsbev 
    ordering van het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht
•  Test je gehoor in 3 minuten bij de stand van Beter Horen
•  Uitproberen van de Qwiek door Meander Paramedische Dienst
•  Mobiel en online uw bankzaken doen door Rabobank Parkstad Limburg
•  Lekker fruit proeven bij de Eyserhalte
•  Geheugentest door Atrium MC
•  Demonstratie scootmobielen door Quingo
•  Demonstratie Salto slot door Meander Wonen 

GOODIEBAG
Bezoekers van de Parkstad Zorgbeurs maken kans op een goed gevulde 
goodiebag met leuke hebbedingetjes, kortingsbonnen en informatie van 
verschillende standhouders.

LIKE ONZE FACEBOOK PAGINA EN MAAK 
KANS OP MOOIE PRIJZEN





VERPLEEGHUIS BERGWEIDE
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 zorg-
vragers huisvesting, verzorging en verpleging bieden in een woonomge-
ving 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. Kwetsbaarheid en 
afhankelijkheid zijn fundamenteel verbonden met het mens zijn. Berg-
weide staat in een christelijke traditie, waarin de mens te midden 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. 








