
P E R S I N F O R M A T I E  
 

ABN-AMRO Bank 57.77.22.816 •
  Ingeschreven KvK Heerlen 14025207 •

 BTW nr. NL 0017.36.966.B01   
 

Berner Produkten b.v. 
Steenbergstraat 25 
6465 AB Kerkrade 
Nederland 
www.berner.nl 
 
Uw contactpersoon: 
Saskia Flamand 
Communicatie 
T +31 45 533 91 06 
communicatie@berner.nl 
 

    

P E R S I N F O R M A T I E 
 

Berner doneert cheque ter waarde van € 5000 aan 

Ziekenhuis Zuyderland in Sittard – Geleen voor de 

aanschaf van een Qwiek.up 
 

Kerkrade, 21 december 2021 - Het zijn momenteel hectische tijden in 

de ziekenhuizen van ons land, zo ook bij Zuyderland Sittard-Geleen. De 

druk op de zorg is al lang enorm groot. Vandaar dat het nu, net voor 

het begin van de feestdagen, een geschikt moment is voor deze 

fantastische geste. Donderdag 16 december overhandigde Kim Hilkens 

(Marketing Director Berner Benelux), tijdens een kort bezoek, een 

cheque aan de afdeling Oncologie van bovengenoemd ziekenhuis. Een 

heel mooi initiatief waar vele patiënten plezier aan gaan beleven maar 

vooral steun krijgen tijdens zeer moeilijke momenten. #b.responsible 

 

De week van maatschappelijke projecten Berner 

Sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen is altijd 

vanzelfsprekend geweest voor de familie Berner en de Berner Group. 

Deze waarden worden zowel intern als extern geleefd. Het uitvoeren 

en ondersteunen van maatschappelijke projecten is een breed 

initiatief binnen de Berner Group, waar Berner Produkten deel van 

uitmaakt. Niet alleen wordt manpower en expertise geboden, ook 

worden maatschappelijke initiatieven vaak financieel en/of met 

materialen ondersteund.  

 

Qwiek.up afdeling Oncologie Zuyderland 

De cheque van Berner wordt gebruikt voor de aanschaf van een 

Qwiek.up. Dit is een projector die ingezet kan worden op 

patiëntenkamers bij spanning voorafgaand aan een operatie, tijdens 

fysieke ongemakken zoals pijn en misselijkheid en in een palliatieve 

setting. Hiermee kan een scala aan beelden voorzien van geluid 

geprojecteerd worden op de muur of het plafond van de kamer.  
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Zo waant de patiënt zich bijvoorbeeld in een bos met vogelgeluiden of 

kan hij/zij genieten van een live concert van André Rieu. Het is ook 

mogelijk een USB stick met videoboodschap, foto’s of een 

diavoorstelling af te laten spelen. Op deze manier kunnen de 

patiënten toch nog ‘contact hebben’ met hun familie, vrienden en 

kennissen. 

 

Berner wenst alle zorgmedewerkers mooie feestdagen met 

hun gezinnen en dat we betere tijden tegemoet gaan. 

 

Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

 
Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo 

combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen. 

 

/////////////////////////////////////////// 

 

Bijlagen: afbeelding overhandiging cheque  

Op de foto: David Jongen (Voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland), 

Sonja Dirix (Afdelingshoofd Oncologie Zuyderland) en Kim Hilkens 

(Marketing Director Berner Benelux) 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Flamand, 

Berner afdeling communicatie: T: +31 45 533 91 06 

E: communicatie@berner.nl 

 

Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer 

op prijs. 
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