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Dé gezondheidsbeurs voor jong en oud!
Op zaterdag 4 november 2017 vindt de 5e en daarmee 
jubileumeditie van Parkstad Zorgbeurs plaats in het 
Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Tijdens deze beurs 
wordt de bezoeker op een aantrekkelijke en interactieve 
manier geïnformeerd overeen breed aanbod van zorg 
gerelateerde diensten en producten van meer dan honderd 
verschillende organisaties.

Breed aanbod
In vervolg op de eerdere edities van de Parkstad Zorgbeurs, 
streeft de organisatie er opnieuw naar om de bezoeker van de 
beurs op een aantrekkelijke en interactieve manier te 
informeren over een breed aanbod aan diensten en producten. 
Het is een beurs voor jong en oud. We besteden aandacht aan 
verschillende thema’s; gezondheid, zorg & welzijn, eten & 
drinken, beauty & wellness, wonen & leven, vakantie & vrije 
tijd, leren & werken en dienstverlening & maatschappij. 

Belangenbehartiging
Patiëntenverenigingen en belangen- en vrijwilligers-
organisaties gevenvoorlichting en steun aan mensen met een 
ernstige, chronische of levensbedreigende 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 dema atschappij. Verschillende 
organisaties die zich tijdens de Parkstad Zorgbeurs presenteren 
geven deze hulp, advies of begeleiding.

Worksops, testen en metingen
Een bezoek aan de Parkstad Zorgbeurs staat tevens garant 
voor een veelzijdig, gezond en interactief dagje uit!
Zo kun je tijdens de beurs presentaties en demonstraties 
bijwonen met uitgebreide informatie over diverse onderwerpen 
en actief deelnemen aan verschillende workshops, testen en 
metingen.

Remcom presenteert: hoofdpartner Parkstad 
Zorgbeurs
Met trots stellen wij u graag onze hoofdpartner voor van 
Parkstad Zorgbeurs 2017. Een evenement als deze valt of 
staat met het vinden van de juiste partners om de continuïteit 
van het evenement te kunnen waarborgen. Voor het 5e jaar op 
rij is MeanderGroep hoofdpartner van deze beurs voor jong én 
oud. MeanderGroep is in de categorie Grootbedrijf gekroond 
tot aantrekkelijkste werkgever van Limburg 2017!











U vindt ons op de



Op goede voet met uw schoenen
Orthopedie Limburg levert steunzolen voor confectie en sport, 

orthopedische schoenen, aanpassingen aan 
confectieschoenen, verbandschoenen en semi-orthopedische 

schoenen

Onze maatnemers werken multidisciplinair samen met 
Zuyderland, R.A.P. en Adelanté.

Ons bedrijf beschikt over de meest geavanceerde aanmeet- 
en vervaardigingstechnieken.

Op onze overzichtelijke website vindt u alle informatie over 
ons.

Een advies is gratis en vrijblijvend, het enige dat u hoeft te 
doen is een afspraak maken.

Orthopedie Limburg Brunssum
Rumpenerstraat 70 

045 526 83 13
Orthopedie Limburg Heerlen

Heerlerbaan 197A

045 30 30 390

www.orthopedie-limburg.nl

www.orthopedie-limburg.nl

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.

Het accent in de zorg ligt op het geven van belevingsgerichte zorg in een 
kleinschalige opzet binnen het verpleeghuis. 

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 
verpleeghuis 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.

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 

van de schepping beelddrager van God genoemd wordt. 

gekend en gewaardeerd voelen. 
Meer informatie op www.verpleeghuisbergweide.nl

Missie 

Zorgvisie

en afhankelijkheid zijn fundamenteel verbonden met het mens zijn. 
Bergweide staat in een christelijke traditie, waarin de mens te midden 

Als werkorganisatie streeft de stichting ernaar om de medewerkers 
zekerheid te bieden en een werkomgeving waarin zij zich als mens 



Stationstraat 192  Nuth  -  Tel: 045 - 565 07 90 - www.mediorcomfort.nl

ergonomisch maatwerk

Een verkeerde zithouding is vaak de oorzaak van nekpijn, rugklachten en midden- 
rif problemen. Relax- en sta-op fauteuils volledig op uw maat, zorgen ervoor dat u altijd 
een goede houding heeft. Niet alleen de zithoogte en zitdiepte, maar ook
de armleuning en de lendensteun worden op uw maat gemaakt. In de
aanmeet fauteuil van Fitform ervaart u hoe een stoel-op-maat zit. 

Medior Comfort in Nuth is al meer dan 18 jaar gespecialiseerd in ergonomisch verantwoord 
zitcomfort. Met passie en deskundigheid wordt de klant geadviseerd bij de keuze van een nieuwe 
fauteuil of werkstoel. Met name in het 100% maatwerk en het bewegend zitten, onderscheidt 
Medior Comfort zich van andere aanbieders.

NVZS

Lid van:

Sta-op stoelen op

maat ook te huur!

Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke 
beperking in Brunssum, Kerkrade of 
Maastricht? Fokus maakt het mogelijk!

Kijk voor meer informatie 
op www.fokuswonen.nl

Fokus is actief in heel Nederland, onder andere in 
Brunssum, Kerkrade en Maastricht. Meer weten? 
Bel 050 - 521 72 72 of kijk op www.fokuswonen.nl

Zelfstandig wonen met een fysieke beperking kan met de assistentie van 
Fokus binnen handbereik. Fokus verleent assistentie bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL), zoals opstaan, aankleden, eten, toiletgang en 
hand-en-spandiensten. Deze assistentie is 24 uur per dag beschikbaar. De 
cliënt huurt een aangepaste woning van de woningcorporatie en kan de 
assistentie oproepen wanneer hij deze nodig heeft. Zo kan de cliënt in alle 
vrijheid het leven leiden zoals hij dat wil.

www.fokuswonen.nl






