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Ontwerp van A tot Z

APPS graphic design is een gedreven team van designers  
die zowel grafisch als technisch van aanpakken weten.  
We zijn steeds op zoek naar een ontwerp op uw maat! 
Wij zijn specialisten in grafisch ontwerp, logo’s & huisstijl,  
(kinder)boeken, magazines, brochures, folders, flyers, affiches,  
etiketten (wikkels, labels, duolabels,…), signalisatie (banners,  
belettering, beachvlaggen,…), beursstanden,…

www.apps.be  -  sales@apps.be
+32 (0)11 27 32 17  -  
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VoorwoordVoorwoord
Beste inwoners van Lanaken en Zutendaal,
Naar aanleiding van een enquête in jouw woon- en leefomgeving 
omtrent de vraag: “Weet jij welke zelfstandige thuisverpleegkundi-
gen in je buurt actief zijn”, was het resultaat zeer minimaal. 
Daarom werd het initiatief genomen een Caregids te ontwikkelen. 
Binnen deze gids kan je zelfstandige thuisverpleegkundigen van 
jouw buurt terugvinden. Tevens hebben wij een aantal interessante 
plaatsen en activiteiten in je onmiddellijke omgeving opgesomd die 
zeker het bezoeken waard zijn!
Uniek aan deze gids is ook de bijhorende app die heel simpel kan 
geïnstalleerd worden via de aangeleverde QR-code voor Android 
en iPhone. De app geeft je informatie over de dokter en apotheker 
van wacht, de zelfstandige thuisverpleegkundigen en in een latere 
fase een overzicht van dokters en apothekers van je buurt.

Het Caregids team

Welkom

Android iPhone
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COLOFON

GIDS van uw verpleegkundigen uit uw buurt - 2020

Verantwoordelijke uitgever: 
Robby Pluymers, Weygaardstraat 26, 3530 Houthalen

Oplage: 
11.885 exemplaren 

Eindredactie:  
Robby Pluymers

Vormgeving:  
APPS graphic design - www.apps.be

Fotografie: 
Shutterstock, Pixabay, Wikimedia

Niets uit deze uitgave mag overgenomen, gekopieerd of 
gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming  
van de redactie. Verboden op de openbare weg te gooien. 

Wil je als zelfstandig verpleegkundige ook in jouw lokale  
Caregids opgenomen worden? Registreer je dan vandaag  
nog op https://www.care-support.be/inschrijven-caregids.

www.apps.be  -  sales@apps.be
+32 (0)11 27 32 17  -  
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UitstapUitstap

Waar:  
Kerkplein 1 bus z/n, 3620 Lanaken

Wanneer:  
Elke dinsdag van 8 – 13u

Faciliteiten: 
Parking binnen een straal van 
100m

Tijdens de vakantiemaanden 
juli en augustus wordt er extra 
animatie voorzien om het ook 
het vakantiegevoel naar de markt 

te brengen, genaamd ´cultuur op 
de markt`. Een bezoek aan onze 
wekelijkse markt is zeker de moeite 
waard!

Elke dinsdag van 8 - 13u is er in het centrum van Lanaken een wekelijkse 
markt. Er staan 70 vaste standhouders, aangevuld met enkele losse 
deelnemers. Zij zorgen wekelijks voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod.

Dinsdagmarkt  
in Lanaken
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GSM: 0495 49 90 94 - 0479 56 60 23

Verpleging aan huis 
Thuisbest

“Oost, west, Thuis Best”

Specialiteiten :
• Alle hygiënische en verpleegkundige zorgen 

• Palliatieve zorg en begeleiding 

• Ervaring met patiënten met een fysieke/psychische 
problematiek 

Klein enthousiast team
Altijd bereikbaar en beschikbaar
Afrekening gebeurt rechtstreeks via ziekenfonds 

  Verpleging aan huis D&H “Thuisbest” 
www.verpleging-thuisbest.be 

Dries en HeleenRegio Lanaken - ZutendaalLanaken Zutendaal
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Gedreven en gemotiveerd vast team
24 op 24u bereikbaar en beschikbaar
Afrekening gebeurt rechtstreeks via de ziekenfonds

GSM: 0477 58 54 25 

Zorgcoördinator
Evy MuffelsThuisverpleging 

Unique

Regio Lanaken - Zutendaal

“Kiezen voor kwaliteit 
     is kiezen voor Team Unique!”

Specialiteiten :
• Negatieve druktherapie  

(wondzorg via vacuümpomp)

• Stoma en complexe wondzorg

• Kinderverpleegkunde

• Infuustherapie en katheter spoelingen

• Palliatieve zorgen

Zutendaal

Liesbeth Magda
EvyVirginiaLeanne

Lanaken
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Regio Lanaken - Zutendaal

Zutendaal
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WWW.CUMERCO.BE

0470 25 88 73

011 910 119

Gebruik kortingscode 
CAREGIDS en krijg 1flacon
500ml waslotion gratis* bij uw 

eerste bestelling

ALLES VOOR THUISVERPLEGING
* Actie geldig tot 31/01/2021

GEMAKKELIJK
DISCREET

SIMPEL

Cumerco levert bij patiënt
(of bij thuisverpleegkundige 

of afhaalpunt)

Bestel uw
- incontinentiemateriaal
- wondzorgmateriaal
- verzorgingsproducten
- ...
via uw thuisverpleegkundige

Thuisverpleegkundige 
bestelt bij Cumerco

en geniet van scherpe prijzen

CUMERCO

THUIS-
VERPLEEG-
KUNDIGE

PATIËNT
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Regio groot Lanaken Ronnie & MelissaLanaken

Specialiteiten :
• Alle verpleegkundige en hygiënische zorgen 

• Palliatieve zorg & begeleiding

• Professionele voetverzorging

• Regelmatige bijscholing om kwalitatieve zorgen  
te kunnen blijven aanbieden

• Wondzorg en VAC-therapie

Iedere patiënt is uniek en wordt naar eigen wens verzorgd
Wij besteden steeds voldoende tijd en aandacht bij jou
Nauwe samenwerking met de huisartsen, dokters en 
specialisten

GSM: 0499 83 16 80

Thuisverpleging 
een helpende hand

“Verzorging in een familiale sfeer!”
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Waar: 
Neerharenweg 12, 3620 Lanaken

Wanneer: 
Altijd toegankelijk

UitstapUitstap

Het kabouterpad op het Domein 
Pietersheim is sinds jaren één van 
de leukste attracties. Vele kinderen 
ondernamen de tocht en brachten een 
bezoek aan het kabouterhuisje in het 
domein. De kinderen worden tijdens 
een wandeling van 3 km uitgenodigd 
om deel te nemen aan diverse 
spelletjes. Kleurrijke informatieborden 
geven meer uitleg. Zo kunnen de 
kinderen knutselen aan de grote 
familieboomstam, een boom knuffelen, 
koken in de grote broodoven en 

soeppot, door een natuurtunnel 
sluipen, meedoen aan een quiz, 

muziek maken met echte 
kabouterinstrumenten of 
gewoon lekker liggen dromen.

In het voorjaar van 2020 
onderging de kaboutertocht een 

transformatie. We verwelkomden 
nieuwe kabouters in ons bos, nieuwe 
eekhoorns die je de weg wijzen en 
meer huisjes om te ontdekken. Kers 
op de taart is een groot kabouterhuis 
op de kinderboerderij. De afstand 
en de route zijn niet gewijzigd. 
Het kabouterpad kan vrij gestart 
worden aan de infoborden op de 
kinderboerderij of aan de brug van de 
Waterburcht. Beiden volgen hetzelfde 
traject door paaltjes te volgen. 

Kabouter-
wandeling
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Specialiteiten :
• Hulp bij wassen en aankleden

• Palliatieve zorg en begeleiding 

• Wondzorg - Stomazorg - Inspuitingen

Klein vast team van 2 verpleegkundigen
Steeds bereikbaar 
Afrekening gebeurt rechtstreeks via mutualiteit 

GSM: 0477 71 30 36

Annelies Maes

Thuisverpleging 
Lies

“Kwaliteitsvolle zorg in  
een leuke sfeer”

Regio Lanaken - ZutendaalLanaken Zutendaal
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Rolstoel  - Douchestoel  - Toiletstoel 

 

       Bel en Bestel 0476 690 390 
       *Actie tot 15-01-2021 inclusief levering 

*  4 geremde wielen 
 

*  emmer kan je van  
    achteren en van boven  
    eruit nemen of plaatsen 
 

*  wegklapbare armen en 
    voetsteunen + regelbaar 
 

*  je kan met de stoel over  
    een bestaand toilet rijden 

12

promoprijs
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Rolstoel  - Douchestoel  - Toiletstoel 

 

       Bel en Bestel 0476 690 390 
       *Actie tot 15-01-2021 inclusief levering 

*  4 geremde wielen 
 

*  emmer kan je van  
    achteren en van boven  
    eruit nemen of plaatsen 
 

*  wegklapbare armen en 
    voetsteunen + regelbaar 
 

*  je kan met de stoel over  
    een bestaand toilet rijden 

Martha Giritziotis

Thuisverpleging 
Martha
GSM: 0488 48 69 25

Specialiteiten :
• Algemene hygiënische zorgen 

• Palliatieve zorg en begeleiding 

• Complexe wondzorg en stomazorg 

• Verzorgen en spoelen picc katheter 

Klein vast team, 7 op 7 dagen bereikbaar 
Afrekening gebeurt rechtstreeks via de ziekenfonds 
Spreekt ook Grieks en Italiaans 

“Ik sta steeds klaar voor jou!”

Regio Lanaken - ZutendaalLanaken Zutendaal
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“Zorg op maat”

GSM: 0474 27 71 94

Nathalie
Raf

Silvia
0474 27 71 94Thuisverpleging 

Een hart voor zorg

Regio Lanaken - Zutendaal

ZutendaalLanaken

7 dagen op 7 bereikbaar
In het Italiaans communiceren is geen probleem
Afrekening gebeurt rechtstreeks via de mutualiteit

 www.thuisverplegingeenhartvoorzorg.be

Specialiteiten :
• Alle hygiënische zorgen

• Gespecialiseerd in complexe 
wondzorg & stomazorg

• Begeleiding van psychiatrische 
patiënten

• Oncologische en palliatieve zorgen
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Regio Lanaken - Zutendaal

Zutendaal
UitstapUitstap

Waar:  
Stalkerweg z/n, 3690 Zutendaal

Wanneer:  
• Elke dag van 10u – 19u 
• Op feestdagen van 10u – 17u

Faciliteiten:  
Gratis wifi, parking binnen een 
straal van 100m, Verschonings-
hoekje of kindertoilet

Aan deze toegangspoort verken 
je de wereld van de microkosmos. 
Hier bevindt zich het bijen- en 
insectencentrum en het allereerste 
blotevoetenpad van Vlaanderen. 
Er zijn ook meer traditionele 
wandelingen. De rode route, vanuit 
Lieteberg, leidt je het Nationaal 

Park Hoge 
Kempen binnen. 
De andere routes 
laten je kennismaken met enkele 
natuurgebieden buiten het park, op 
de zacht glooiende zuidrand van de 
Hoge Kempen.

Wandelgebied
Lieteberg
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“Thuisverpleging op maat”

Specialiteiten :
• Hulp bij wassen en aankleden

• Palliatieve zorg en begeleiding 

• Wondzorg - Stomazorg

• Medicatiebeheer

GSM:  0476 35 29 97 (Cindy)
 0498 08 25 57 (Lindsay)
 0488 01 31 73 (Wendy)
 0486 96 53 12 (Sylvie)

Thuis in Wel-zijn:
Cindy Monnissen
Lindsay Beckers

Wendy Thijs
Sylvie VerbovsekThuis in Wel-zijn

Regio Lanaken - Zutendaal

ZutendaalLanaken

Cindy Lindsay Wendy
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Elke Vervaeren
THUISVERPLEGING NISSEN

Regio Lanaken - Zutendaal

Specialiteiten :
• Algemene hygiënische zorgen

• Complexe wondzorg en stomazorg

• Palliatieve zorg en begeleiding

• Opvolging diabetespatiënten

Thuisverpleging 
Nissen - Elke Vervaeren

Thuisverpleging 
Nissen - Elke Vervaeren
GSM: 0475 76 03 39
Wij geven je de zorg die je nodig hebt, met respect voor wie je bent. 
Samen willen we het mogelijk maken dat je zo lang mogelijk in je 
vertrouwde thuisomgeving kan blijven wonen.
Persoonlijke en vertrouwde aanpak met vast team. 
Afrekening gebeurt rechtstreeks via het ziekenfonds.
We zijn 24 op 24 uur bereikbaar.

“Met liefde gaan wij met je om, 
met kennis maken wij je beter”

Regio Lanaken - Zutendaal

ZutendaalZutendaal Lanaken

Wendy
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Hanne 
Deborah 
Naomi

Regio Lanaken - Zutendaal Lanaken Zutendaal

Thuisverpleging 
N-Care

Specialiteiten :
• Algemene hygiënische en verpleegkundige zorgen 

• Palliatieve zorg en begeleiding

• Spoelen port-a-cath/katheters

• Begeleiding van psychiatrische patiënten

Klein vast team van 3 verpleegkundigen
Altijd bereikbaar en beschikbaar
Afrekening gebeurt rechtstreeks via ziekenfonds

  N-Care Thuisverpleging

GSM:  Hanne 0479 78 27 25
 Deborah 0472 47 77 85 

“Kwaliteitsvolle thuiszorg 
op maat van de patiënt”
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Zutendaal

Alpaca Reckheim 
Heirbaan 122
3621 Lanaken (Rekem)

Meer weten? Bel ons! 
0031 647.11.68.78
www.alpacareckheim.com

Alpaca Reckheim

• Uniek, onze 2 alpaca’s 
komen op bezoek bij jou 
thuis

• Bezoek onze kleine  
gezellige alpaca-
boerderij, Alpaca Reckheim

• Reserveer een workshop 
en ontdek onze producten

• Bestel je alpaca-
ecodekbed en artisanaal 
gemaakte alpacawollen 
producten van onze  
eigen alpaca’s.

caregids_lanaken_zutendaal_2020.indd   19caregids_lanaken_zutendaal_2020.indd   19 20-11-20   14:05:4420-11-20   14:05:44



Helden van de

ZORG

Care Support ondersteunt de

van  
Lanaken 

en Zutendaal

Bedankt 
alle 

huisartsen
praktijken

Bedankt 
alle 

thuisverpleeg
kundigen

Bedankt 
alle 

woonzorg 
centra

Bedankt 
alle 

ondersteunende 
diensten

Bedankt 
alle 

diensten die wij 
vergeten zijn

Bedankt 
alle 

vrijwilligers

Bedankt 
alle 

thuiszorg 
diensten

Bedankt 
alle 

mantelzorgers

Bedankt 
alle 

zorgkundigen
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