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Pim Steerneman over ouderenzorg in Maastricht

“De cliënt moet een keuze hebben
voor de beste mensgerichte zorg”
Mosae Zorggroep in Maastricht is vanaf 1 september jl. opgegaan in ouderenzorgorganisatie Sevagram.
Daarmee is een krachtige organisatie ontstaan met een werkgebied dat zich uitstrekt van Heerlen, het
Heuvelland tot en met Maastricht. Pim Steerneman, voorzitter Raad van Bestuur van Sevagram, legt
de voordelen van de verruiming van het verzorgingsgebied uit.
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