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Koninklijke Visio
expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen
088 585 85 85

www.visio.org

Slechtziend of blind en volop in 
het leven staan? Visio geeft tips
Laat u verrassen door de mogelijkheden
Bij Visio ontdekken mensen wat ze ondanks hun visuele beperking kunnen. 
Het uitgangspunt is altijd een zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk 
leven. Kan ik zelfstandig wonen en reizen? Kan ik aan het werk blijven? 
Kan mijn slechtziende kind naar een gewone school? Kan ik de krant blijven 
lezen? Kan een tablet of telefoon uitkomst bieden? Hoe accepteer ik mijn 
beperking? Met deze vragen kunt u terecht bij Visio Revalidatie  & Advies.

Benieuwd naar wat Visio u te bieden heeft? Bezoek dan onze stand op de 
Parkstad Gezondheidsbeurs. Of doe mee aan onze workshop “Slechtziend 
of blind en volop in het leven staan? Visio geeft tips” en ontvang tips hoe u 
uw zelfstandigheid kunt behouden. 

Visio Revalidatie & Advies
Arendstraat 1a, 6135 KT Sittard | T 088 585 88 00 | sittardgeleen@visio.org
Loop vrijblijvend binnen tijdens een van onze inloopspreekuren.

Bezoek 
ook onze 
workshop

Hoogstpersoonlijke zorg

www.nobamacare.nl 
info@nobamacare.nl
tel. +31(0)43 241 00 02

Wanneer je geheugen je in de steek laat, 
wordt het moeilijker om vast te houden 
wie je bent. Nobama Care koestert wat er 
wel is. In onze kleinschalige woon-zorg- 
locaties in Zuid-Limburg mogen ouderen 
zichzelf blijven, met al hun wensen en 
gewoontes.

Zoals onze Limburgse gastvrijheid voor-
schrijft staan de deuren bij ons altijd 
open. Maak nu een afspraak om te komen 
kijken in een van onze residenties. 

Wonen bij Nobama Care gun je jezelf, 
maar ook degenen om wie je geeft.
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Residentie Anna, 
 Geleen (opening jan. 2023)

Residentie Schinnen, 
 Schinnen

Residentie Schandelermolen, 
 Heerlen

Residentie Vroenhof, 
 Houthem

Residentie Gemmaklooster, 
 Sittard
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Bergweide onderscheidt zich als kleinschalige, zelfstandige zorgaan-
bieder tussen grote zorgaanbieders in de regio dankzij haar concept 
van kwalitatief goede zorg, waarbij een belevingsgerichte en menslie-
vende werkwijze centraal staat. Elkaar ontmoeten van mens tot mens 
is daarvoor een voorwaarde. 
Vanuit deze kijk bestaat binnen Bergweide bijzondere aandacht voor 
het geestelijk welzijn van onze cliënten en wordt extra aandacht 
geschonken aan zingeving en spiritualiteit.

( :(

Bergweide biedt ook thuiszorg op maat door een vast team van 
medewerkers, aangepast aan de zorgvraag van de individuele cliënt.
Nieuw is de bouw van 30 zorgwoningen in het centrum van Heerlen. 
Deze woningen zullen omstreeks najaar 2023 gerealiseerd worden. 
Wilt u hier meer informatie over? Bezoek dan onze stand of schrijf u 

via onze website in voor de nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt bij ons terecht voor : 

Tatoeage verwijdering 

Nagelverzorging (schimmelnagels/kalknagels) 

Huidverbetering en huidverjonging 

Littekenbehandeling 
 
 

+31 (0)621389457 
info@lasertherapieheuvelland.nl 
www.lasertherapieheuvelland.nl 

Valkenburgerweg 150  6305 EB Schin op Geul 

Ultimate care for you  
and your skin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktijk voor Oosterse (alternatieve) Geneeswijzen 

Contactgegevens: Ellen Hamers * 06 -18 80 90 15 * info@amachi.nl * www.amachi.nl 
Praktijkadres: Valkenburgerweg 150, 6305 EB Schin op Geul 

 

Optimaliseer de gezondheid van lichaam en geest! 

Shiatsu Therapie 
Japanse Acupunctuur 
Reflexzone Therapie 

Orthomoleculaire Geneeskunde 
Qi Gong 



Colofon: 
Parkstad 
Gezondheidsbeurs 
is een initiatief van en
wordt georganiseerd 
door Remcom. 

Organisatie:
Remcom
Pancratiusplein 46
6411JZ Heerlen
T: 045 851 07 21
www.remcom.nu
info@remcom.nu

Advertentieverkoop: 
Randal Esser Sales & Media
www.randalesser.nl
mail@randalesser.nl

*Druk en zetfouten voorbehouden

Parkstad Gezondheidsbeurs 2022
Op zaterdag 5 november 2022 vindt de Parkstad Gezondheidsbeurs plaats 
in het Parkstad Limburg Stadion. Naast een breed aanbod op het gebied 
van zorg, wordt er aandacht besteed aan alles dat betrekking heeft op 
gezondheid in de breedste zin van het woord.

Breed aanbod
Parkstad Gezondheidsbeurs is een vitaal dagje uit voor jong en oud. 
Bezoekers worden op een aantrekkelijke en interactieve manier geïnfor-
meerd over een breed aanbod van diensten en producten van meer dan 
honderd verschillende bedrijven en organisaties van binnen en buiten 
regio Parkstad.  

Belangenbehartiging
Onder andere onderwerpen als jeugd- en ouderenzorg, voedings- en 
bewegingsadvies, allergieën en (on)geneeslijke ziektes komen aan bod. 
Daarnaast vind je er alles over de nieuwste trends en ontwikkelingen in de 
gezondheidsbranche.

Workshops, Testen en Metingen 
Parkstad Gezondheidsbeurs biedt een veelzijdig, gezond en interactief 
programma. Bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende testen en 
metingen. Ook worden er diverse lezingen, presentaties, workshops en 
demonstraties verzorgd.

MeanderGroep: Hoofdpartner Parkstad Gezondheidsbeurs 
Ook voor de achtste editie verbindt Meander-Groep Zuid-Limburg zich 
weer als hoofdpartner aan de Parkstad Gezondheidsbeurs. Op de tweede 
etage presenteert de grootste zorginstelling van Parkstad haar complete 
aanbod.

MeanderGroep Zuid-Limburg is de meest complete zorgaanbieder in de 
regio Parkstad en realiseert zorg met net dat beetje extra aandacht, waar-
bij het welbevinden van de klant/bewoner minstens zo belangrijk is. Van 
de aangeboden diensten op het gebied van preventie, welbevinden, 
wonen, zorg en gemak kunnen inwoners van Parkstad hun hele leven 
gebruikmaken. Het stelt mensen in staat hun eigen leven te leiden en zelf 
de regie te houden, ook als dat door lichamelijke of mentale beperkingen 
lastiger wordt.  Meer dan 5.000 werknemers verlenen dagelijks de zorg die 
nodig is. Jaarlijks helpen zij zo’n 15.000 inwoners van Parkstad. Meander-
Groep is weliswaar een grote zorgaanbieder, maar heeft zijn dienstverle-
ning kleinschalig en ‘zo thuis mogelijk’ georganiseerd. Dat kan zelfstandig 
thuis zijn, of in een van onze huizen of aanleunwoningen.

Het thema voor dit jaar is Beleef Meander! Landelijk gezien behoort 
Meander tot de koplopers op het gebied van toekomstbestendige zorgver-
lening en innovatie. Met deze facetten maakt u kennis tijdens de beurs. Ga 
zelf aan de slag met innovatieve hulpmiddelen of bekijk een van de 
filmpjes in de Meander-bioscoop. Maar er is nog veel meer. 
 
Wij zijn in ieder geval verheugd Meander weer te mogen verwelkomen als 
hoofdpartner en gaan er samen iets moois van maken!
 

Locatie:
Parkstad Limburg Stadion
Roda JC Ring 1
6466NH Kerkrade

www.randalesser.nl
we sell media in the best way

kleinschalige woonvormen met 24-uurs zorg

Delphinium
Wonen, Welzijn & Zorg

Veilig
Liefdevol
Professioneel

IN LANDGRAAF, HEERLEN, NUTH & VOERENDAAL

Vragen over de mogelijkheden en beschikbaarheid?
Bel 045-7111460, of bezoek onze website www.delphinium-zorg.nl



Goud voor
Sevagram
Bij Sevagram werken we
nèt even anders. Dat merken 
bewoners en hun naasten 
elke dag opnieuw.
Wij werken vanuit de Planetree-visie, waarin alle
aandacht uitgaat naar mensgerichte zorg. Niet voor 
niets heeft Sevagram van Planetree International
onlangs weer de gouden certifi cering voor excellente 
mensgerichte zorg ontvangen.

Wilt u meer weten over onze
mooie manier van werken?
Kom dan eens langs bij onze stand (nummer 51)
op de Parkstad Gezondheidsbeurs. Onze 
medewerkers vertellen u graag meer. 

sevagram.nl

“Sinds mijn vader

bij Sevagram is, heeft 

hij iedere dag het 

vakantiegevoel.”

“Mam is,
tevreden, dus 

wij ook.”

“Mijn moeder is 

in een warm bad

terecht gekomen.”



Tijdens de Parkstad Gezondheidsbeurs kunt u MeanderGroep beleven in al zijn facetten. 
‘Beleef Meander’ is dan ook het thema van dit jaar. Kijk uw ogen uit in de mini bios, proef het lek-
kers van onze Horeca Service en probeer zelf een van de vele digitale hulpmiddelen uit! Kortom: 
zet uw zintuigen op scherp. 

Als bezoeker wordt u meegenomen aan de hand van onze zeven kernwaarden, die samen de naam 
Meander vormen:

 
Er is van alles te zien en beleven. In onze mini bioscoop kunt u korte filmpjes bekijken waarin 
diverse aspecten en woonlocaties van Meander aan bod komen. U kunt natuurlijk ook actief aan de 
slag en onze digitale hulpmiddelen zelf proberen en ervaren, zoals de volledig geautomatiseerde 
Lea robotrollator. 

Geen Meander zonder gastvrijheid! Onze horecamedewerkers lopen rond en delen heerlijke cup-
cakes en andere lekkernijen uit. Minstens zo zoet zijn onze complimentendames die bezoekers ter 
plaatse een welgemeend compliment maken. 

Beleven is ook het ondergaan van een heerlijk geurende handmassage. Of wat dacht u van een 
proefrit buiten op een van onze duofiets en duoscootmobiel. Wind in de haren en genieten! 

Voor de werkzoekenden zijn onze recruiters van Meander Werk aanwezig. Loop gerust binnen en 
informeer naar de vele mogelijkheden op werkgebied.
 
Veel te beleven dus! We zien u graag op onze eigen beursvloer. Als dank voor uw bezoek krijgt u 
een prachtige Meander jaarkalender bomvol verhalen, quotes, weetjes en informatie aan de hand 
van onze kernwaarden. Wees er snel bij, want op=op. 

Welkom op het Meander Plein
2e verdieping

 Gratis Meander  
jaarkalender 

voor de  
eerste 1000
bezoekers!

Met elkaar | Eigen Kracht | Aandacht | Nieuwsgierig | Deskundig | Eigen Regie | Respect



Ginergetix
Lichaamsgerichte energetische therapie

Groen Optiek
De opticien bij u thuis

Delphinium Zorg
Zorginstelling Extramuraal

Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
Opkomen voor belangen van alle 
mensen met diabetes

Dohmen Hair by Silke
Hulpmiddelen pruiken en haarwerken

EIZT
Expertisecentrum voor innovatieve Zorg 
en Technologie

Essity Health & Medical
Hygiëne en Gezondheid

Extrass
Bedrijfsopleiding- & training

Fontem Medsich Pedicure
Sokken, natuurlijke zepen, pantoffels 
etc.

Ginergetix
Lichaamsgerichte energetische therapie

Groen Optiek
De opticien bij u thuis

Hanssen Footcare
Voetzorg en schoenen op maat

Happy Chi Coaching
Qigong sensorische therapie

Health & Sports
Kinderfysiotherapie

Henssen’s Lifestyle Benelux
Aloe Vera Producten Forever Living

Hospice De Mantelhof
Hospice

Just Be Homes
Een veilig thuisgevoel bieden

Koninklijke Visio
Expertisecentrum voor slechtziende en 
blinde mensen 

Koraal Parkstad
Organisatie voor mensen met een 
beperking en jeugdzorg

Koru Kerkrade
Ambulante woonbegeleiding en 
gespecialiseerde zorg

Laser Therapie Heuvelland
Cosmetische Zorg

LEVANTO Groep Vrijwilligers
Ondersteunen van mensen met 
psychische kwetsbaarheid

Ligamed
Medicijnproducten voor de wondzorg

LIME (Limburg Meet)
Zuyd Hogeschool innovatiecentra: LIME, 
EIZT en Preventiecentrum

M-Care 4 You
ZZP (wijk) verpleegkundige 

MeanderGroep
Met al haar zorg- en dienstverlening

MEE Zuid-Limburg
Cliëntondersteuning

Meubelstoffeerderij D. Hummel
Meubelstoffeerderij + verkoop nieuwe 
meubels

Natuurbegraafplaats Eygelshof
Natuurbegraafplaats

Netwerk Palliatieve Zorg OZL
Palliatieve Zorg

Nobama Care
Kleinschalig wonen voor ouderen met 
dementie

NVVR ‘de Wervelkolom’
Patiëntenvoorlichting

Oefentherapie Parkstad
Oefentherapie + slaapoefentherapie

Olmed
Specialist in therapeutisch elastische 
kousen

Orthopedie Limburg
(Semi-) Orthopedische schoenen, 
steunzolen, aanpassingen en accessoires 

Philadelphia Zorg
Gehandicaptenzorg

PPMFit.com
Sportplatform

Preventiecentrum
Gezondheid en Welbevinden 

Prostaatkanker Stichting
Voorlichting en informatie over 
prostaatkanker

SASSCupp
Ingenieur en ontwerp techniek

Sevagram
Zorgorganisatie

Siemensma Bewindvoering BV
Bewindvoering

Simons Mentorschap BV 
Uitvoering van professioneel 
mentorschap

Smeets Loopcomfort
Expertisecentrum: voeten, schoenen, 
bewegen

Spronken Orthopedie
Orthopedie

Stichting NOVIzorg
Gehandicaptenzorg

Stichting Wensulance 
Vervullen van wensritten

The Dunes
Natuurcosmetica & huidverzorging

Toon Hermans Huis Parkstad
Inloophuis voor psychosociale 
ondersteuning bij kanker 

Trombose Stichting
Fondsenwerving en 
voorlichting trombose

Vakgroup Huisartsengeneeskunde, 
Universiteit Maastricht
Onderzoek en implementatie van zorg

Vegro
Zorghulpmiddelen

Veroniquekookt.nl
Producent maaltijden

Verpleeghuis Bergweide
Verpleeghuis

VIE
Leven in beweging

Wat als ik er niet meer ben
Voorbereiden en
afwikkelen nalatenschap

Wensambulance Limburg
Wensritten voor volwassenen en 
kinderen inclusief begeleiding

Xelliss
Voedingssupplementen

Zuyd Hogeschool
Opleidingsinstituut

Hoofdpartner Presenting Partners

Partners

046 Thuiszorg
Thuiszorg Wijkverpleging

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

Adelante sport en bewegen
Sport

Alzheimer Parkstad Limburg
Voorlichting over Alzheimer

Amachi Natural Health Therapies
Paramedische Zorg

Ambulante Thuiszorg
Thuiszorg

Antikankerfonds
Stichting van openbaar nut

Anytime Fitness
Fitnesscentrum

Apneuvereniging
Voorlichting over slaapapneu en de 
behandelmethode

Burgerkracht
Positieve gezondheid, de zelfregietool en 
cliënten vertrouwenspersoon

Business & Beauty By Carla
Verkoop en advies voedingssupplemen-
tenen gezondheidsshakes

Buurtzorg
Thuiszorg organisatie voor verzorging en 
verpleging

Chinese Geneeskunde Landgraaf
Accupuntuur en cosmetische 
accupunctuur

Chiropractie Rugkliniek Heerlen
Chiropractie

Cicero Zorggroep
Ouderenzorg

Dagelijks Leven
Woonzorg voor mensen met dementie

De Klussenbox
Aanpassen woningen

Extrass
Bedrijfsopleiding- & training

Fontem Medsich Pedicure
Sokken, natuurlijke zepen, pantoffels 
etc.



Doorlopend programma met onder meer:
• Advies over voedingssupplementen en gezondheidsshakes bij ‘Business   
   & Beauty by Carla’

• Help Stichting Wensulance of Wensambulance Limburg een laatste 
   wens in vervulling te gaan

• Krijg binnen een minuut een compleet overzicht van je lichaamssamen-
   stelling door het inbody meetapparaat van Anytime Fitness

• Gratis rugcheck bij Rugkliniek Heerlen

• Ontvang informatie over psychosociale ondersteuning bij kanker door 
   Toon Hermans Huis Parkstad

• Gratis voetencheck bij Hanssen Footcare

• Maak kennis met de SASScup, een drinkbeker voor trillende handen

• Glucose meting op de stand van Diabetes Vereniging Nederland

• Maak kennis met de relax- en sta-op fauteuils van Meubelstoffeerderij 
   D. Hummel

• Ontvang extra informatie over woonzorg voor mensen met dementie bij 
   de stand van dagelijks leven

• Ontdek allerlei oplossingen aan de hand van slimme technologie, apps,      
   beweegapparatuur bij de stand van LIME (Limburg Meet)

• Ontvang informatie over oogmetingen en brillen bij Groen Optiek,   
   daarnaast gratis kleine onderhoudsbeurt aan uw bril

• Gratis bloeddruk meten bij de stand van Vegro

• Mensen met voetklachten, kom naar de gezellige stand van Orthopedie   
   Limburg en laat u adviseren. Wij zijn gespecialiseerd in mooie en eigen-
   tijdse orthopedische schoenen en steunzolen

Programma Cicero Zorggroep

• Maak kennis met het complete zorgaanbod van Cicero Zorggroep

• Met trots presenteren wij Ouderenzorg 8.0: samen uw thuisblijfwens 
   realiseren? 

• Meet uw bloeddruk, glucose en cholesterol bij de Cicero stand! 

• Ontdek en test onze laatste zorginnovaties. Gaan ‘robots’ u ook 
   helpen?

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

Tijdschema Presentatieruimte:
1e verdieping Oost:

*Programma onder voorbehoud

Adelante

Burgerkracht Limburg

Adelante

Apneu Vereniging

Burgerkracht Limburg

Koninklijke Visio

Ginergetix

Happy Chi Coaching

Therapie bij chronische pijnklachten

Workshop Positieve Gezondheid

Verstaan is meer dan horen

Apneu heb je samen

Workshop zelfregietool

Slechtziend of blind en volop in het 
leven stan? Visio geeft tips

Geleide meditatie

Van overprikkeling naar ontspanning 
en ontwikkeling

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

Programma MeanderGroep
• Meander Bioscoop
• Demonstraties innovatieve hulpmiddelen
• Gratis Meander jaarkalender
• Wellnesshoek
• Mantelzorgondersteuning
• Geef kleur aan je baan!
• Proef onze overheerlijke cupcakes
• Professionele cartoontekenaar en nog veel meer

Programma Sevagram

• Is werken in de ouderenzorg iets voor jou? Check de Sevagram stand 
    (51) én de zorgbus (op de parkeerplaats) 

• ‘Leren & werken in de zorg’ bus met diverse activiteiten: oefenpop, 
    uitleg opleidingen, informatie werken bij Sevagram, doeltje trappen, 
    Instagram foto, WK voetbal winactie

• Allround informatie over het complete aanbod van Sevagram

Puzzel mee en WIN!
Stuur je antwoord, volledig met naam, woonplaats en telefoonnummer voor 
1 november 2022 naar: Remcom; prijsvraag@parkstadgezondheidsbeurs.nl
 
1ste prijs VVV Cadeaukaart t.w.v. € 50,- ; 2de prijs € 50,- tegoedbon De Vrienden 
Heerlen; 3de prijs Boekenbon t.a.v. € 25,- 

Woorden:

Cliëntenraad
Dementie
Diabetes
Fysiotherapeut 
Geheugenfitness
Gezondheidsbeurs
GGZ
Herstel
Hospices
Hulp
Mantelzorger
Mindervaliden
Mindfulness
Orthopedie
Parkstad
Recreatie
Remcom
Revalidatie
RodaJC
Thuiszorg
Veiligheid
Verpleeghuis
Voedingsadvies
Yoga
Zelfredzaamheid
Zorg en welzĳn
Zorgacademies



 
 

                         

Onze collega’s beant-
woorden graag je vragen. Ze zijn bereik-
baar via solliciaties@atzlimburg.nl



Midden tussen de heuvels van Zuid Limburg 

ligt Natuurbegraafplaats Eygelshof. Een 

eeuwigdurende rustplaats waar respect voor 

mens en natuur hand in hand gaan. 

Bezoek onze begraafplaats, wandel eens 

door ons gebied of kijk voor meer informatie 

op www.eygelshof.nl

Eygelshof
NatuurbegraafplaatsEen eeuwige rustplaats in 

de Zuid Limburgse natuur

Natuurbegraafplaats Eygelshof | Boomgaardkuilweg 7 | 6471 XX Eygelshoven | +31 (0)45 2031077 l info@eygelshof.nl | www.eygelshof.nl

24/7 professionele dementiezorg twee huiselijk ingerichte woonkamers

Dagelijks een verse maaltijd van de kokAltijd een ruime tuin

www.dagelijks-leven.nl/limburg

Kleinschalig wonen met dementie
Betaalbaar voor iedereen

nu ook 
in sittard



www.adelante-zorggroep.nl

Hartelijk welkom bij stand 55 en 56!
Adelante geeft hier meer informatie over:

Medisch Specialistische Revalidatie
Met om 12.00 uur op verdieping 1 een presentatie over 

therapie bij chronische pijnklachten

Gehoorproblemen en tinnitus
Met om 13.00 uur op verdieping 1 een presentatie over 
‘Verstaan is meer dan horen’

Eerstelijns fysiotherapie 
Onze therapeuten geven graag antwoord op uw vragen

Ons sportaanbod
met doorlopende workshops opstatraining en cognitief bewegen

GRATIS GezondheidsTAS!

WIN-ACTIE! XL sporttas met inhoud ter waarde van €100 ! Trekking om 11.00u en 13.30 uur bĳ stand nummer 56.

Dé drinkbeker voor 
trillende handen!

Morsen verleden tijd!
Is het lastig om te 
drinken uit een beker 
omdat je last hebt van 
trillende handen? 
Dan is de SASSCup 
dé oplossing. De Smart 
Anti Spill System (SASS) 
Cup is een nieuwe 
drinkbeker waarmee 
morsen verleden tijd is! 

Heeft u interesse? 
De Sasscup is nu verkrijgbaar op www.sasscup.nl
Meer informatie? Mail dan naar info@sasscup.nl

Speciaal ontwikkeld
De SASSCup is speciaal 
ontwikkeld voor 
mensen die problemen 
ervaren bij het drinken 
door trillende handen. 
Het speciaal ontwikkelde
inzetstuk zorgt er voor 
dat de SASSCup niet 
morst bij schuddende 
bewegingen. 

Vegro Brunssum is er voor elke zorgvraag
Vegro zorgwinkel Brunssum staat op de Parkstad Gezondheidsbeurs met een 
assortiment van onze hulpmiddelen. Kom bij ons langs en maak kennis met 
onze producten en mooie aanbiedingen.

Leden van Meander ontvangen altijd 10% korting in onze winkel. Ook bieden 
wij altijd aan om gratis bloeddruk te laten meten.  

“Dankzij Vegro hebben 
wij meer vrijheid”

22
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a

Vegro is dé leverancier in hulpmiddelen 
Wij staan voor jou klaar, maar werken ook samen met thuiszorgorganisaties 
en zorgprofessionals. Zo zetten we ons iedere dag in om de kwaliteit van 
jouw leven te verbeteren.

Waar kun je ons vinden?  
Vegro zorgwinkel Brunssum
Prins Hendriklaan 376 
Telefoon: 0900 - 288 77 66

Openingstijden
Ma t/m vrij: 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Gratis voet- en schoenadvies 

(Semi-) Orthopedische schoenen 

Steunzolen

Loopanalyse

Insole drukmeting

3D voetanalyse

Ons adres: 
Heerlerbaan 197a | Heerlen 
Tel. 045 - 30 30 390 

info@orthopedie-limburg.nl | www.orthopedie-limburg.nl

Maak nu je  vrijblijvende  afspraak.



Als eens gehoord van Positieve Gezondheid of van de zelfhulpregietool? Wekt het je interesse en wil je weten wat dit voor jou of 
iemand in je omgeving kan betekenen?  Kom dan naar onze workshop tijdens de Parkstad Gezondheidsbeurs. Je bent ook van 
harte welkom op onze stand. Hier vind je niet alleen informatie over positieve gezondheid en de zelfregietool maar staan ook 
onze cliëntenvertrouwenspersonen wet zorg en dwang voor u klaar.
 
Wij bieden verschillende workshops aan:
 
‘IK positief gezond’
Positieve gezondheid is het gedachtegoed dat jou helpt om op een nieuwe, verfrissende manier naar jouw gezondheid te kijken. 
De kracht ervan is dat je verder kijkt dan naar jouw aandoening, ziekte of dat wat door omstandigheden niet meer kan. Positieve 
gezondheid focust juist op wat je wél hebt en nog steeds kunt. Soms zijn we er ons niet even bewust van.
 
‘Zelfhulp en Zelfregie’
Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. De wachttijden in de zorg zijn lang en vaak heb je nu hulp nodig of wil je 
gewoon eens met iemand praten. Wij geven je tijdens deze workshop handvatten en vertellen je meer over de zelfregietool. Via deze 
tool kun je contact opnemen met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Iemand die zich goed kan verplaatsen in hoe jij je voelt. 
Je tips kan geven of gewoon een luisterend oor kan bieden.
 
Wie is Burgerkracht Limburg
Wij zijn er voor alle Limburgers. Dat kan alleen als alle (Lim)burgers gezien of gehoord worden. Door te luisteren naar verhalen en 
ervaringen, weten wij waar uitdagingen liggen en zien we waar kansen zijn. Want wij geloven in een Limburg waarin iedereen op z’n 
eigen manier meedoet. Samen met burgers, vrijwilligers, netwerkorganisaties, ervaringsdeskundigen en professionals organiseren wij 
o.a. bijeenkomsten en workshops. Je vindt ons daarom ook op de Parkstad Gezondheidsbeurs. Benieuwd naar wie wij zijn? Kijk dan 
ook eens op burgerkrachtlimburg.nl. 

We ontmoeten je graag op 5 november.

Kom jij ook naar de Parkstad Gezondheidsbeurs 
op 5 november 2022?
Dan vertellen wij je graag meer over Positieve Gezondheid en de kracht van ervaringsdeskundigen.

PRUIKEN  •  TOUPETS  •  MUTSJES  •  SJAALS
ALS HET OM UW HAARWERK GAAT,

ZIJN WIJ DE SPECIALIST!

uw persoonlijke wensen.

Onze medewerkers doen 
huis- en kliniekbezoeken.

Dohmen Hair by Silke 
Holzstraat 130 B
6461 HS Kerkrade
+31 45 546 00 07
+31 - 657659084
dohmenhairbysilke@gmail.com
www.dohmenhairbysilke.nl

Bij haarverlies kunt u zich behoorlijk onzeker voelen. Al meer 
dan 14 jaar biedt  Dohmen Hair by Silke diversen oplossingen 
bij haarverlies en haarproblemen. Onze haarwerken vallen op 
door de perfecte pasvorm en natuurlijke uitstraling. Wij stylen en 
knippen het haarwerk volgens de allernieuwste trends of naar 

Cyberhair. Snelle levering, met meer dan 500 aktuele modellen 



Altijd met aandacht voor u en uw persoonlijke situatie, daar kunt u op vertrouwen. 

Meer info en zorgaanvragen 0900 699 0 699 of kijk op www.meandergroep.com. 

Als hoofdpartner van de Parkstad 
Gezondheidsbeurs heet Meander 
u van harte welkom op de tweede 
etage. Beleef Meander in al zijn fa-
cetten. Zet uw zintuigen op scherp 
en geef uw ogen de kost in onze 
mini-bioscoop. Ontdek de laatste 
snufjes op technologisch gebied en 
stel uw vragen over zorg en wel-
bevinden aan onze collega’s. De 
eerste duizend bezoekers ontvan-
gen een mooie Meander-kalender 
vol informatie, mooie verhalen en 
quotes.

Wist u dat MeanderGroep Zuid- 
Limburg de meest complete zorg-
aanbieder in de regio Parkstad is? 
Meer dan 5.000 werknemers ver-
lenen dagelijks de zorg die nodig 
is. Jaarlijks helpen zij ruim 20.000 
inwoners in Parkstad en omgeving. 
We stellen mensen in staat hun 
eigen leven te leiden en zelf de 
regie houden, ook als dat door li-
chamelijke of andere beperkingen 
lastiger wordt. Daar hoort natuur-
lijk ook een fi jne en vertrouwde 
woonplek bij. Dat kan zelfstandig 
thuis zijn, of in een van onze huizen 
of aanleunwoningen. In ieder geval: 
zo thuis mogelijk! Dat is waar wij 
voor staan.

Mensen
met 

aandacht

Bezoek ons 
op de tweede 

etage!

Ga zelf aan de slag 
met onze innovatieve 

hulpmiddelen.

Ontvang onze mooie
Meander jaarkalender 

vol met tips en weetjes!


