




PARKSTAD ZORGBEURS 2015
Dé gezondheidsbeurs voor jong en oud!
 
Op zaterdag 17 oktober 2015 vindt de Parkstad Zorgbeurs plaats in het 
Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De Parkstad Zorgbeurs is onder-
deel van Gezondheidsbeurs Limburg. Tijdens deze beurs wordt de be-
zoeker op een aantrekkelijke en interactieve manier geïnformeerd over 
een breed aanbod van zorggerelateerde diensten en producten van meer 
dan honderd verschillende organisaties.

BREED AANBOD
In vervolg op de eerdere edities van de Parkstad Zorgbeurs, streeft de or-
ganisatie er opnieuw naar om de bezoeker van de beurs op een aantrek-
kelijke 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 en welzijn, eten 
en drinken, beauty en wellness, wonen en leven, vakantie en vrije tijd, 
dienstverlening en maatschappij. Naast deze hoofdthema’s vindt de 
bezoeker informatie over zorg en financiën en over leren en werken in de 
gezondheidszorg. 

BELANGENBEHARTIGING
Patiëntenverenigingen en belangen- en vrijwilligersorganisaties geven 
voorlichting 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 onafhan-
kelijkheid. Over hoe om te gaan met een ziekte of aandoening. Een betere 
kwaliteit van leven. Zelfredzaamheid van mensen en deelname aan de 
maatschappij. Verschillende organisaties die zich tijdens de Parkstad 
Zorgbeurs presenteren geven deze hulp, advies of begeleiding.

WORKSHOPS, TESTEN EN METINGEN
Een bezoek aan de Parkstad Zorgbeurs staat tevens garant voor een veel-
zijdig, 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.

3FM SERIOUS REQUEST & THE NEXT GENERATION
De DJ’s in het Glazen Huis in Heerlen zetten zich in december samen met 
Nederland in voor de toekomst van kinderen en jongeren in oorlogsge-
bieden. In de week voor kerst vragen 3FM en het Rode Kruis aandacht 
voor jongeren die moeten overleven onder de meest extreme omstan-
digheden in Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en de 
Democratische Republiek Congo. 

The next generation verdient toekomstperspectief! Maar daarvoor is wel 
opleiding en persoonlijke ontwikkeling nodig. Voor deze stille ramp, 
deze miljoenen kinderen en jongeren, zamelen de DJ’s van 3FM samen 
met de rest van Nederland geld in. Help je mee?

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Direct en vanuit het hart. Bij 
noodsituaties in Nederland en bij rampen en conflicten wereldwijd. 
Vanuit neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Al 150 jaar.
Tijdens de Gezondheidsbeurs zal het Rode Kruis een lezing en presenta-
tie geven over het thema ‘the next generation’. 
Het motivatieteam van 3FM Serious Request zorgt voor leuke interactie 
tijdens de beurs.

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
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WELKOM OP 
HET MEANDER PLEIN
 
‘Wat kunt u zelf nog?’ Die vraag is het nieuwe uitgangspunt voor de zorg. 
Dat klinkt in eerste instantie misschien niet klantvriendelijk, maar in de 
praktijk blijkt dat het ook kansen biedt. Medewerkers van Meander zijn 
in staat om mensen te helpen de eigen regie over het leven te behouden 
of weer op te pakken. Niet meer ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’. Daarom 
heeft de MeanderGroep als centraal thema op de Parkstad Zorgbeurs 
2015: 

Samen vernieuwen.
Wie in staat is zelf zijn hulpvraag op te lossen, al dan niet met behulp van 
zijn eigen sociale netwerk of vrijwilligers, is daar vaak heel tevreden over. 
Binnen Meander vernieuwen we de zorg door klanten te ondersteunen bij 
hun zelfredzaamheid.  Innovatieve technieken helpen daarbij. Dat willen 
we laten zien tijdens de Parkstad Zorgbeurs. Mede dankzij de aanwezig-
heid van een aantal samenwerkingspartners, zoals Qwiek, We Helpen en 
FocusCura, kunt u er kennismaken met: 

zorg op afstand door beeldbellen, Met het beeldscherm van een iPad of 
tablet eenvoudig contact leggen met de wijkverpleegkundige of verzor-
gende van de thuiszorg

een medicijndispenser met een volautomatisch uitgiftesysteem. Deze 
zorgt ervoor dat iemand de juiste medicijnen op het juiste moment ont-
vangt en eraan herinnerd wordt om deze in te nemen.

een bijzondere projector waarmee beelden, al of niet in combinatie 
met geluid, op muren en plafonds kunnen worden geprojecteerd om zo 
mensen, zintuigelijk te prikkelen.

digitale platforms voor het bieden van hulp en het helpen van elkaar

De Zichtbare Schakels van Meander Thuiszorg nemen een centrale plaats 
in op onze beursvloer. Deze wijkverpleegkundigen hebben in heel Park-
stad een verbindende functie. Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor be-
woners, huisartsen en andere professionals. U kunt bij hen terecht met al 
uw vragen over gezondheid, veiligheid en wonen. 

Meander Zorgservice is uiteraard ook aanwezig met een uitgebreid pakket 
aanbiedingen op het gebied van cursussen, gemaksdiensten en aantrek-
kelijke kortingen bij sportscholen, zwembaden en vele andere gezond-
heidsactiviteiten. Ook hier wordt ingespeeld op vernieuwende tech-
nologie. Zo is er een demonstratie van de (voor abonnees van Meander 
Zorgservice) gratis cursus  iPad- (of tablet-) gebruik en kunt u kennismaken 
met een thuisbewakingssysteem met onder meer een valmeter en een 
bewegingsdetector. En wist u dat u via Meander Zorgservice kunt winkelen 
bij grote webshops en tegelijk sparen? U ziet het tijdens de Parkstad Zorg-
beurs.

Meander Wonen toont u de nieuwste zorgwoningen in Kerkrade en Land-
graaf en laat u kennismaken met technologische snufjes die de leefbaar-
heid vergroten. Kijkt u ook eens rond in de stand van de Meander Winkels 
(in samenwerking met Vegro) en ontdek allerlei handige hulpmiddelen 
ontwikkeld met veel aandacht voor design en technologie. 

Wist u dat - mede dankzij moderne technologie -  specialistische verpleeg-
kundige zorg ook aan huis wordt gegeven? Het Meander team High Care 
komt bij  jonge mensen en bij ouderen; bij bedlegerige en bij mobiele 
mensen voor complexe zorg zoals bijvoorbeeld infuusbehandelingen, 
ondersteuning bij sondevoeding, inbrengen van een blaas-/maagcatheter, 
zuurstoftoediening/beademing, wondzorg en palliatieve zorg. Ook dit 
team ontmoet u op het Meander Plein. 

Kortom er is weer veel te zien en te beleven. 
Komt u een kijkje nemen? U bent van harte welkom.
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www.meandergroep.com
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DEELNEMERS

3FM Serious Request 
Glazen Huis Heerlen 2015

65 Plus Vitaal
Portaal met informatie over zorg, gezondheid 
en vitaliteit

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

Alcander 
Welzijnsorganisatie

Altijdziek.nl 
Informatie over afweerstoornissen

Alzheimer Parkstad Limburg 
Aandacht voor Alzheimer & Dementie

Arcus College
Opleidingen Zorg & Welzijn

Bahabic
Een plaid of een omslagdoek waarin 
emotionele waarde is verwerkt en 
herinneringen warm houdt

Bedrijfs Gezondheidscentrum Parkstad 
Bedrijfsgezondheidszorg

Beter Horen
Voorlichting & Gehoortesten

Breij Letselschade 
Letselschade

Buddyzorg Limburg 
Buddyzorg Limburg biedt sociaal emotionele 
steun en begeleiding aan mensen die lijden 
aan een ernstige lichamelijke en/of levens-
bedreigende ziekte

Chiropractie Rugkliniek Heerlen 
Chiropractie

Cicero Zorggroep 
Zorggroep voor ouderen en mensen met een 
beperking

Click4friends
Welzijn & Vriendschap

Coöperatie Limburgse Zorgboeren
Ondersteuning aan mensen

CVA keten Parkstad 
Samenwerkingsverband zorggarantie tus-
sen Zuyderland locatie Heerlen, Adelante 
Zorggroep, Sevagram, Cicero Zorggroep en 
MeanderGroep Zuid Limburg

D’r Sjalter 
Kluswerkzaamheden

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

Dohmen Hair
Pruiken – Bandana’s – Mutsen en Sjaals

Elise Helpt
Sociaal netwerk voor buurtbewoners, ge-
meente, verenigingen en ondernemers

Elyse Klinieken voor nierzorg 
Dialysecentrum

Energetix Fit and Wellness 4 You
Energetix magneetsieraden en therapie

Ergotherapie Parkstad 
Ergotherapeutische behandelingen, advies en 
training

Eurlings Interieurs 
Wonen & Leven

Fitland Kerkrade 
Real Fitness

Fitland Wellness Sittard 
Wellness & Beauty

Fontem Medisch Pedicure & Voetverzorging
Medisch Pedicure & Voetverzorging

Fysiotherapie Molenberg 
Fysiotherapie en aanverwante specialisaties

Fysiotherapie Weltertuyn 
Fysiotherapie, oedeemtherapie en rugtherapie

FysioVision 
Fysiotherapie

Handjehulp Parkstad 
Begeleiden en ondersteuning in de zorg

Hanssen Footcare
Totale voetzorg, maatschoenen en podotherapie

Hartgroep Nederland 
Hartpatiëntenvereniging, lotgenotencontacten 
en belangenbehartiging

Health Foundation Limburg 
Health Foundation Limburg werft fondsen voor 
wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht 
UMC+ (azM)

Heckert & van Lierop 
Orthopedische hulpmiddelen

Heerlijk Hulp
Hulp in en rondom huis

Impuls 
Welzijnsorganisatie

IntoEars Hoor- en Tinnituskliniek Heerlen 
Zorgverlening Gehoorproblematiek

Keuken van Limburg
Verse maaltijden voor verzorgings- en 
verpleeghuizen

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

KPN Telecom

LEVANTOgroep
Zorg (GGZ en maatschappelijke opvang)

Lie Letselschade
Juridische bijstand bij schadeverhaal en 
vaststelling aansprakelijkheid

Limburg Vitaal BV 
Mobiliteitsoplossingen, scootmobielen, 
seniorendouches en meer

Meander Homeservice 
Particuliere hulp voor iedereen, geen indicatie 
nodig!

Meander Hulp 
Thuis Hulp bij het huishouden

Meander Paramedische Dienst 
Diverse diensten van Meander

Meander Team High-Care 
Gekwalificeerde verpleegkundigen die bij u thuis 
specialistische verpleegkundige zorg kunnen 
bieden

Meander Thuiszorg 
Zorg aan huis

Meander Vrienden
Stichting Meander Vrienden is opgericht voor 
de extra’s die niet uit de reguliere zorggelden 
worden gerealiseerd

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

MediReva
Medische hulpmiddelen en 
verzorgingsmaterialen

MEE Zuid-Limburg 
Ondersteuning bij leven met een beperking

Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke 
gezondheidszorg in Limburg

Monuta
Uitvaartzorg, verzekeringen en notariaat

Moventis
Generalistische Basis GGZ, Begeleiding &
Mediation

N-Joy 4 kidz
Diverse soorten opvang en begeleiding voor 
kinderen tussen 6-25 jaar met een verstandelijke 
en/of psychische beperking

Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis helpt mensen in nood

Nightcare | Centrale Huisartsenpost 
Nightcare BV Huisartsenzorg

Nightcare | Cliëntenraad 
Nightcare Cliëntenraad

Nightcare | Pluspunt Medisch Centrum
Huisartsen en medisch specialisten onder één 
dak

NoButtons 
Herenoverhemden met klittenbandsluiting

NVVS Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden 
Belangenbehartiger voor iedereen met een 
hoorprobleem

OefenTherapie Parkstad 
Oefentherapie

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

Ortho-technics BV 
Hulpmiddelen prothesen en orthesen

Orthopedie Limburg 
Orthopedische Schoenen, maatschoenen en 
steunzolen

Picture Vakanties 
Vakantieportaal voor aangepaste vakanties

Praktijk Christy 
Reflexzonetherapie, Spatadertherapie, Sport-
massage, Manuele Neurotherapie

Praktijk voor Logopedie Jongen-Salden
Logopodie

Puur Jij Zelf 
Gezondheidspraktijk

Bemer 
Fysische Vaattherapie, Bemer Pro-Set en Bemer 
Classic-Set

PVVN Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie 
Patiëntenvereniging Neurostimulatie

Qwiek
Zorginnovaties met beleving

Rabobank Parkstad Limburg 
Financiële Diensten

Radar
Ondersteuning voor mensen met een 
beperking

Ruggesteun
Ruggesteun biedt in Parkstad ondersteuning aan 
mantelzorgers

SAFE wooncomfort
Alarmering en comfortsystemen

SCA Hygiene Products 
Incontinentiemateriaal en verzorgend wassen

Schildklier Organisaties Nederland SON 
Voorlichting

Sevagram
Zorg Wonen Welzijn

SGL
Dienstverlening in zorg

Siriz
Hulp, voorlichting en opvang bij onbedoelde 
zwangerschap

Smeets Loopcomfort 
Expertisecentrum voeten, schoenen, 
bewegen

Spronken Orthopedie 
Orthopedie, Therapeutisch Elastische Kousen 
en Borstprothesen

Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad 
Limburg
Informele zorgondersteuning gebundeld in 
het CIZO (Centrum voor Informele Zorgonder-
steuning) Parkstad

Stichting Fokus Exploitatie 
Adl-assistentie voor mensen met fysieke 
handicap

Stichting Kansenwinkels 
Strijkservice & Restaurant

Stichting NOVIzorg 
Dagbesteding Gehandicaptenzorg

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

Stichting Philadelphia Zorg 
Gehandicaptenzorg

Stichting Verpleeghuis Bergweide 
Verpleeghuis

Swing Inn
Dansen en bewegen op muziek.

Therapoot
Therapie, training en individuele begeleiding

Thuis in Limburg
Thuis in Limburg is een samenwerking van 
negen woningcorporaties in Limburg

ThyssenKrupp 
Trapliften

Toon Hermans Huis Parkstad
Inloophuis voor mensen met kanker en hun 
naasten en nabestaanden

Tupperware
Eco Drinkflessen

Vegro 
Hulpmiddelen & Verpleegartikelen

Vitaliteit & Gezondheid Parkstad
Centrum voor reguliere en complementaire 
zorg en dienstverlening

Voetverzorgingspraktijk Marjon Knooren
Medisch Pedicure & Voetverzorging

Welzorg Nederland BV 
Hulpmiddelen & Verpleegartikelen

Xin Yu Sprl
Arirangion Multi-Ionizer

Xonar
Jeugdhulp, Vrouwenopvang, AMV

Zorg & Co.
Coöperatie voor zzp-ers in zorg en intra- en 
extramurale zorg

Zorg & Gezelschap 
Thuiszorg

Zuyderland Medisch Centrum 
Medisch Centrum



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

PROGRAMMA

LIKE ONZE FACEBOOK PAGINA

Doorlopend programma met onder meer
 Gratis ‘Huidcheck, check je vlekje’ door Kliniek Mosaderma

 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

 Demonstratie scootmobielen door Limburg Vitaal

 Gratis voetencheck en een professioneel advies door Hanssen 
 Footcare

 Prikactie Diabetes door Diabetesvereniging Nederland

 Demonstratie traplift door Thyssen-Krup

 Werking van een Dialysemachine door Elyse

Zuyderland
 Heeft u een vraag over bijvoorbeeld de fusie tussen Atrium en Orbis  
 of wilt u op een tv-scherm een kijkje nemen in de nieuwbouw van  
 Heerlen? Loop dan even langs het Zuyderlandinformatiepunt. De   
 medewerkers staan u graag te woord.

 In de Zuyderlandstraat kunt u onder andere uw bloeddruk laten   
 meten bij Dialyse

 Laat u informeren over heup- en knieprotheses door artsen van 
 Orthopedie

 Medische Microbiologie neemt u mee in de wereld van microben

 Bij de stand van Hygiëne en Infectiepreventie leert u hoe u ziekte  
 kunt voorkomen door bijvoorbeeld een goede handhygiëne. 

MeanderZaal
In de MeanderZaal op de eerste verdieping maakt u kennis met de vele dien-
sten die MeanderGroep Zuid-Limburg biedt. 

Een overzicht:

 Klantenservice: Informatie over onder andere personenalarmering.

 Meander Thuiszorg: De wijkverpleegkundigen geven antwoord op alle  
 vragen rondom zorg en geven demonstraties van diverse handige  
 hulpmiddelen.

 Team High-Care: Specialistische verpleging, Mammacare en wond 
 zorg.

 Het Nieuwe Zorgen: Beeldbellen. Neem via een iPad contact op met  
 uw wijkverpleegkundige. Kom naar onze stand en probeer het zelf uit. 

 Het Nieuwe Zorgen: Medido, een slimme medicijndispenser, die   
 werkt met een volautomatisch uitgiftesysteem. Hij zorgt ervoor dat  
 u de juiste medicijnen op het juiste moment ontvangt en u wordt  
 eraan herinnerd om deze in te nemen. 

 Het Nieuwe Zorgen: We Helpen. Burenhulp op een nieuwe, 
 eigentijdse manier.

 Paramedische Dienst: Paramedisch Centrum d’r Pool en preventie 
 programma rugklachten

 Vacatures: Kom lang bij Meander Werk voor diverse vacatures.

 Meander Wonen: Salto-slot, veilig en snel toegang tot uw woning met  
 een elektronische deurcilinder.

 Meander Wonen: Heiveld, bungalows voor mensen met dementie in  
 Landgaaf.

 Meander Wonen: Kling Nullet, het nieuwe wijkzorgcentrum in 
 Kerkrade.

 Meander Winkels in samenwerking met Vegro: Demonstratie traplift 
 (firma Thyssen-Krup)

 Meander Zorgservice: Gratis iPad/tablet-training voor Plus-abonnees,  
 voordeelshoppen en scootmobieltraining.

 Meander Homeservice: Particuliere hulp voor iedereen geen indicatie  
 nodig.

 Meander Hulp Thuis: Hulp bij het Huishouden: ondersteuning als u  
 door ziekte of beperkingen niet meer alles zelf kunt doen in huis.

 Meander Vrienden: Maakt iets extra’s voor onze klanten mogelijk!

 CVA Ketenzorg Parkstad: Zorggarantie voor mensen met een CVA   
 (beroerte), in samenwerking met Adelante, Sevagram, Cicero Zorg 
 groep en MeanderGroep Zuid-Limburg.

 Buddyzorg Limburg: Ondersteuning voor thuiswonende, ernstig,   
 lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen.

 Steunpunt voor Mantelzorg/Ruggesteun: Ondersteuning 
 mantelzorgers.

 Qwiek up: Een dynamische omgeving voor bedlegerige bewoners van  
 zorginstellingen.

Presentaties & Workshops
Diverse lezingen, presentaties en workshops staan op het programma 
tijdens de Parkstad Zorgbeurs. 
Bij binnenkomst ontvangt u het programma met tijdschema. 
Met onder meer:

 Presentatie ‘The Next Generation’ door het Nederlandse Rode Kruis.

 Palliatieve muziektherapie door Verpleeghuis Bergweide.

 Demonstratie Therapoot

 Adelante Audiologie & Communicatie over onderzoek en 
 behandeling van gehoor, taal- en spraakproblemen.

 Adelante volwassenenrevalidatie over hersenletsel en hoe nu verder.

 Fitheidstest door Fysiotherapie Regtop.

 Workshop Body Workout door Impuls.

 Workshop Tai Chi door Impuls.

 Workshop Zumba door Impuls.

 Workshop Fitness door Impuls.

WWW.PARKSTADZORGBEURS.NL

Programma met exacte tijden ontvangt u bij binnenkomst van de beurs





Met mijn kantoor – gelegen in het hart van Zuid-Limburg - help ik mijn 
cliënten (die betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval, die het 
slachtoffer zijn van (seksueel) geweld (mishandeling/ bedreiging) of een 
bedrijfsongeval of waarbij sprake is van een medische fout of 
overlijdensschade) door hen niet alleen op juridisch, maar ook op 
medisch, sociaal en financieel gebied te ondersteunen c.q. te begeleiden.

Voor meer informatie en/ of een gratis eerste gesprek kunt u mr. Martine Breij van Breij 

Letselschade te Aalbeek (Hulsberg) altijd bellen (045-405 39 44/ www.breijletselschade.nl).

Letselschadeadvocaat 
Martine Breij
Vertrouwenspersoon met vechtersmentaliteit 
en stijl bij letselschade

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. 





RABOBANK MAAKT ONLINE 
BANKIEREN PERSOONLIJK 
Vanaf nu krijgen klanten die nu al mobielbankieren bij  Rabobank 
Parkstad Limburg de vernieuwde Rabobank Bankieren App aange-
boden. De nieuwe app heeft een volledig nieuw ontwerp en een andere 
manier van navigeren. Bij het opstarten krijgt de klant een foto van het 
LED-scherm op de Markt in Heerlen te zien. Met een druk op de knop 
kan de klant via chat, email of telefoon  eenvoudig contact leggen met 
een medewerker van Rabobank Parkstad Limburg die prominent met 
naam en foto in de app staat. In het startmenu is ook de klant zichtbaar 
met een door de klant zelf te maken profiel. 

Persoonlijk en dichtbij
“De nieuwe app biedt onze klanten een persoonlijke omgeving om 
hun bankzaken eenvoudig te regelen. Onze adviseurs zijn met één 
klik op de knop bereikbaar voor hulp en advies. Ook met de nieuwe 
app blijven wij dicht bij onze klanten, de foto van het LED-scherm is 
voor onze klanten bekend terrein waardoor de klant ook in de app 
dichtbij huis blijft”, aldus Adviseur Nieuw Bankieren Joep Smeets van 
Rabobank Parkstad Limburg. “Onze medewerkers zijn letterlijk “one 
touch away”. We zien er naar uit om ook via deze weg onze klanten te 
ondersteunen”. 

Klanten kunnen hun rekeningen een eigen naam geven, bijvoorbeeld 
‘boodschappen-rekening’ of ‘wereldreisspaarpot’. Dankzij de toekomst 
tijdlijn met aankomende betaalopdrachten kan de klant nog beter 
vooruitkijken en  met een druk op de knop incasso’s terugboeken. 
Vanzelfsprekend blijven alle bestaande functies beschikbaar zoals 
betalen, overboeken en services als een nieuwe pas aanvragen of een 
reisverzekering afsluiten. 
  
Klanten ontvangen persoonlijk bericht in de huidige app over de up-
date. Eind oktober is de vernieuwde Rabo Bankieren App voor iedereen 
beschikbaar die iOS of Android gebruikt. Windows volgt naar verwacht-
ing eind 2015.




