
 

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. 

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. 

 


