Redactioneel
Tijdens de extra Algemene Vergadering op 1 december a.s. legt het
bestuur van vereniging Het Zonnehuis de voorgestelde organisatiewijzigingen aan haar leden ter
goedkeuring.
Na 85 jaar is vereniging Het Zonnehuis toe aan een revitalisatie
van haar oorspronkelijke doelstelling: goede zorg leveren aan ouderen en langdurig zieken die hier
zelf niet in kunnen voorzien. Onder
het mom van ‘inzet voor waardige
zorg’ is een beleidsplan gemaakt
dat zich richt op deze missie die
actueler is dan ooit. Er wordt specifiek ingezet op de categorie mensen die afhankelijk is van zware
zorg door verlies van de regie op
hun eigen leven. Door het stimuleren van vernieuwende projecten in
de ouderenzorg, het ondersteunen
van wetenschappelijk onderzoek
(onder meer door de twee bijzondere leerstoelen aan de VU) en de
ontwikkeling van een maatschappelijk discussieplatform, wil vereniging Het Zonnehuis haar leden,
donateurs en directe relaties meer
aan zich binden. Uw inzet wordt
zichtbaar in meer waardige zorg
voor onze doelgroep. Dus behalve
meer kwaliteit van zorg, ook meer
kwaliteit van leven. Ook voor de
meest afhankelijke groep in onze
samenleving. Vereniging Het Zonnehuis heeft hier altijd voor gestaan en zal dit blijven doen, in
een nieuw jasje en met een nieuw
geluid.
Geef u op via bijgaande antwoordkaart voor deze bijzondere bijeenkomst van vereniging Het Zonnehuis.
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ZONNEHUIS HEEFT NU TWEE BIJZONDER
HOOGLERAREN AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT

‘VANUIT BIJZONDERE
LEERSTOEL KUN JE MEER
DINGEN BEREIKEN’
De vereniging Het Zonnehuis bekleedt sinds 1 september niet één, maar twee bijzondere leerstoelen aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Prof. dr. Martin Boekholdt bezet sinds deze datum binnen de sociale faculteit de bijzondere leerstoel ‘Organisatie en Beleid van
Zorg, in het bijzonder de rol van maatschappelijk ondernemerschap’. Prof. dr. Jan Eefsting bezet zoals bekend al sinds 2001 aan de medische faculteit de bijzondere leerstoel ‘Verpleeghuisgeneeskunde’.
De beide hoogleraren brengen liever hun organisatie
onder de aandacht dan
zichzelf. ‘Natuurlijk ben ik
persoonlijk trots dat ik een
bijzondere leerstoel mag
bekleden’, zegt Eefsting na
ruim een kwartier doorvragen. ‘Dat is de bevrediging
van een ambitie. Maar ik
zou nooit fulltime hoogleraar willen zijn. Ik vind de
combinatie interessant.’
Boekholdt is het met hem
eens. Hij vindt het net als
zijn collega interessant

vanuit deze positie de verbinding te kunnen leggen
tussen de praktijk van de
zorg en de wetenschap.
‘Voor studenten is het heel

Inhoudsopgave
In deze laatste uitgave van Groepsgesprek
kunt u lezen over de twee bijzondere leerstoelen die vereniging Het Zonnehuis aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam gevestigd heeft. Tevens een verslag van de geslaagde optredens door stichting Muziek In
Huis, die ter gelegenheid van het 85-jarig
jubileum in de Zonnehuizen georganiseerd
zijn. Ten slotte een oproep voor de extra
Algemene Vergadering op 1 december a.s.
waar leden gevraagd worden om hun instemming te geven aan de voorgestelde
wijziging van statuten en het beleidsplan.

OKTOBER 2006
boeiend dat zij docenten
hebben die hun wereld en
de werkpraktijk kennen.
Vanuit die positie kun je
meer dingen doen en meer
invloed uitoefenen. Dat is
het mooie van die bijzondere leerstoel.’
Uniek
Boekholdt
en
Eefsting
benadrukken
dat
hun
twee bijzondere leerstoelen
vooral iets zeggen over

hoe uniek de vereniging
Het Zonnehuis is. ‘Dat begint al met de historie’, zegt
Eefsting. ‘De vereniging is
85 jaar oud en voortgekomen uit de cliëntenbeweging. Het is allemaal begonnen met het bieden van
zorg aan mensen die zware zorg nodig hadden en
die het niet breed hadden.
Dat is nog steeds zo. Wij
zetten ons nog steeds in
voor mensen die zware
zorg nodig hebben. Die
doelgroep is in deze tijd
van marktwerking commercieel niet interessant.’
De verpleeghuizen zijn de
laatste jaren steeds meer
ingebed in grotere zorgorganisaties waarin ook verzorgingshuizen, thuiszorg
en andere zorgverleners
zitten. ‘De vereniging Het
Zonnehuis is desondanks
blijven bestaan’, zegt Boekholdt. ‘Niet meer om de
zorg te financieren, maar
om andere dingen rondom
de zorg mogelijk te maken
zoals deze twee bijzondere
leerstoelen.’
Belangrijk
‘Gewone leerstoelen worden gefinancierd uit overheidsgeld, uit de zogenoemde
eerste
geldstroom’, legt Eefsting uit.
‘De hoogleraren die deze
leerstoelen bezetten, hebben zich te houden aan de
onderwijsdoelstellingen van
de overheid en aan het we-

tenschappelijk onderzoek
dat de overheid belangrijk
vindt. Bijzondere leerstoelen worden opgericht om
andere wetenschappelijke
thema’s aan de orde te krijgen die de gezondheidszorg zelf belangrijk vindt.
Als je dus vindt dat op een
aantal gebieden in de zorg
extra wetenschappelijk onderzoek en onderwijs nodig
zijn, dan is de enige mogelijkheid daarvoor bijzondere
leerstoelen te vestigen. Dat
heeft de vereniging Het
Zonnehuis gedaan.
Het budget van alle Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen samen is volgens Eefsting per jaar een
kleine 11 miljard euro. ‘De
verpleeg- en verzorgingshuizen geven ondanks dat
hoge budget vrijwel geen
cent uit aan wetenschappelijk onderzoek. Dat is heel
raar als je dat vergelijkt met
de commerciële sector.
Philips bijvoorbeeld investeert miljoenen om bestaande producten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. Maar het is niet
raar als je bedenkt dat de
zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen schraal is.
Veel geld voor wetenschappelijk
onderzoek
maakt de verschraling alleen maar erger. Daarom
zijn wij er erg trots op dat
de vereniging Het Zonnehuis bereid is daarin geld te
steken. Dat geld is niet af-

komstig van de zorg, maar
uit middelen die ooit zijn
bijeengebracht met allerlei
acties zoals de verkoop
van kalenders en met collectebussen aan de deur.’
Bezuinigingsmangel
Eefsting doet wetenschappelijk onderzoek naar dementie. ‘Dat is de zwaarste
categorie in onze sector’,
zegt hij. ‘Dementie is in Nederland een epidemie aan
het worden. Ongeveer
tweederde van de patiënten in de verpleeghuissector lijden eraan. Daarnaast
is het belangrijk vanwege
de politieke bezuinigingsmangel waar we in zitten
aandacht te schenken aan
de beleidsmatige problemen die samenhangen met
dementie. Dat is onder andere de opdracht van
Boekholdt.’ De twee leerstoelen zijn aanvullend. Ze
kosten de vereniging geld.
‘Het unieke is dat onze vereniging bereid is daarin te
investeren’ zegt Boekholdt.
‘De Vrije Universiteit vindt
het op haar beurt belangrijk
verbindingen aan te gaan
met organisaties zoals de
onze. De VU en Het Zonnehuis hebben beide dezelfde protestants-christelijke achtergrond.’
Het is volgens Boekholdt
ook ‘redelijk uniek’ in de
Nederlandse
zorgwereld
dat Eefsting en hij als bestuurders van een grote

zorginstelling tegelijkertijd
een binding hebben met
het wetenschappelijk bedrijf en daar ook geaccepteerd worden. ‘Wij kunnen
daardoor als organisatie
niet alleen voor onszelf,
maar voor de hele verpleeghuissector een wetenschappelijke bijdrage leveren aan vraagstukken die
van belang zijn. Daarom
zijn we heel blij dat deze
unieke vereniging Het Zonnehuis er nog altijd is. Om
te zorgen dat de vereniging
in de toekomst zal blijven
voortbestaan, zal ik me er
de komende tijd voor inspannen de vereniging wat
eigentijdser neer te zetten.’
Aanvullend
Het is volgens Boekholdt
vanwege alle bezuinigingen nodig op te komen
voor mensen die zware
zorg nodig hebben. ‘Daarin
hebben de overheid en de
zorgaanbieders een verantwoordelijkheid, maar ook
ideële organisaties. Door
de praktijk te verbinden
met de toegepaste wetenschap kun je ervoor zorgen
dat kennis beter beschikbaar komt voor mensen die
in de zorg werken.’ Via zijn
leerstoel wil Boekholdt bereiken dat er meer aandacht komt voor het vraagstuk van de schraalheid
van zorg. ‘Als je dat probeert voor het voetlicht te
brengen als bestuurder van
een zorginstelling, dan zeg-

gen ze al gauw: daar heb
je hem weer met zijn eigen
belangen. Je kunt zo’n onderwerp vanuit een wetenschappelijk forum veel beter naar voren brengen.
Daarbij komt dat de sector
van de verpleeg- en verzorgingshuizen voor een groot
aantal beleidsmatige veranderingen staat. We kunnen er bijvoorbeeld vanuit
gaan dat tijdens de komende kabinetsperiode de
AWBZ op de schop gaat.
De vraag is wat de gevolgen daarvan zijn voor onze

Prof. dr. Jan Eefsting

’rondom
dementie heerst
nog een enorm
taboe’
organisaties. Ik wil proberen handreikingen aan te
dragen aan collega’s zodat
zij beter met die veranderingen kunnen omgaan.’
Taboe
Rondom dementie heerst
nog een enorm taboe, stelt
Eefsting vast. ‘Mensen willen liever niet over deze

problematiek nadenken en
er ook niet mee te maken
hebben. Ze stoppen het
weg. Ze praten er liever
niet over terwijl het wel in
bijna de helft van alle families aan de orde is. Van
onze eigen oud-koningin
Juliana is het bijvoorbeeld
vanwege het taboe altijd
ontkend, terwijl de signalen
duidelijk waren. Wat dit betreft hebben Nancy en Ronald Reagan veel goeds
gedaan doordat ze hun
problemen duidelijk hebben
geëtaleerd.’
Nederland telt 200.000
mensen met dementie. ‘Dat
aantal zal stijgen tot een
half miljoen’, voorspelt Eefsting. ‘Dat komt doordat we
steeds meer ouderen krijgen en ouderen ook langer
leven. Dementie is een
echte verouderingsziekte.
Van de mensen boven 85
jaar lijdt meer dan veertig
procent eraan. Ik hoop te
bereiken dat dementie uit
de taboesfeer komt, dat er
meer wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan
en dat er niet zo nihilistisch
over wordt gedacht. Niet
meer in termen van: er is
toch niets aan te doen, dus
je moet het maar accepteren. Ik wil ook bereiken dat
er meer over de ziekte met
de patiënten zelf wordt gesproken.’
Waardige zorg
De vereniging Het Zonne-

huis zet zich in voor waardige zorg. ‘Zonnehuizen lopen er daarom in voorop
dat ze pal blijven staan
voor mensen die de zwaarste zorg nodig hebben’,
zegt Boekholdt. ‘Ze staan
er ook voor dat die zorg
en het verblijf op een
goede manier worden georganiseerd. Er is een ideologie aan het ontstaan dat
mensen zo lang mogelijk
thuis moeten blijven wonen. Dat wordt te ver doorgetrokken voor mensen
aan wie dat niet langer is

Prof. dr. Martin Boekholdt

’inspanning
om de vereniging
eigentijdser neer te
zetten’
gegeven.’
Concepten zoals leuke kleine hofjes scoren goed in
de media, stelt Eefsting
vast. ‘Ook concepten waarin patiënten wijn bij het
eten geserveerd krijgen.
Maar als je er goed naar
kijkt, zijn die concepten bestemd voor mensen die de
regie hebben over hun ei-

gen leven. Dat zijn de mensen met de lichtere zorgvragen. Maar mensen met
dementie kunnen vaak niet
eens meer een glas wijn
naar de mond brengen. Ze
zouden zich verslikken. Wij
maken ons er sterk voor
dat we mensen die zware
zorg behoeven vooral warme zorg bieden. We kiezen
ervoor mee te gaan in hun
belevingswereld. Wij lopen
dus voorop in de aandacht
die we aan patiënten geven. We hebben een laag
ziekteverzuim.
Daardoor
zijn er meer handen aan
het bed.’
Babyboomers
Kwaliteit van leven heeft
volgens Boekholdt veel
te maken met aandacht.
‘We hebben eens uitgerekend dat als alle babyboomers die nu op de
golfbaan staan of met een
caravan door Europa trekken, één dagdeel per week
aan een oude meneer of
mevrouw zouden besteden, dan beschikt de zorgsector ineens over 40.000
voltijds
arbeidskrachten
extra...’
De toekomst van de ouderenzorg vraagt ook om een
meer actieve betrokkenheid van burgers. Daarom
is Boekholdt het initiatief
Zorg voor Later begonnen,
dat ook mede is mogelijk
gemaakt door vereniging
het Zonnehuis.
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Zonnehuis Beekbergen
Van het eerste concert op
vrijdag 16 juni jl. door Trio
AnDeMo hebben veel bewoners, samen met familie
en ander bezoek, heel erg
genoten. Volgens Renate
Zondag (Recreatie en Ontspanning) gebeurt het niet
vaak dat zo’n specifiek
klassiek optreden in een
verpleeghuis
georganiseerd wordt. Er wordt vaak
voor iets meer algemeens
gekozen op ‘op safe’ te
spelen.

JUBILEUMGESCHENK
GROOT SUCCES
Ter gelegenheid van het
85-jarige jubileum van
vereniging het Zonnehuis hebben alle Zonnehuizen een proefabonnement van Stichting Muziek In Huis gekregen.
Verspreid over het jaar
zijn er per Zonnehuis
drie concerten door jonge professionele muziekensembles en solisten.
Elk Zonnehuis heeft een
plaquette gehad met
daarop de tekst ‘Er zit
muziek in dit huis’. De
uitreiking hiervan ging in
enkele Zonnehuizen met
de nodige aandacht van
pers en publiek gepaard.
Onderstaand volgt een
verslag:

Zonnehuis Vlaardingen
Op maandag 29 mei trad
het Duo Satire op. Het Zonnehuis Vlaardingen heeft
een traditie in het organiseren van een maandelijkse
klassieke avond. Het optreden van het duo Satire
werd aangegrepen om
deze bijzondere activiteit
eens op een andere manier
onder de aandacht te brengen. Daartoe was behalve

het genoemde duo ook Bas
van Toor uitgenodigd. Voor
heel Nederland is deze
Vlaardingse artiest beter
bekend als de clown Bassie (van het duo Bassie en
Adriaan).
Maar
weinig
mensen weten dat hij ook
een zeer verdienstelijke
muzikant is op de mondharmonica. Hij verzorgde
de openingsact samen met
zijn toetsenist. Een bijzondere opening, die helemaal
paste in de geest van de
avond. Het optreden van
het Duo Satire bleek een
schot in de roos. Ademloos
hebben de aanwezige bewoners genoten van pianospel en zang. Later dit jaar
kunnen zij nog tweemaal
genieten van deze speciale
jubileumconcerten!
Zonnehuis Doorn
Op donderdag 15 juni was
presentatrice Marijke Helwegen van RTV-Utrecht
uitgenodigd om verslag te
doen van een bijzondere
klassieke muziekavond. In

haar eigen stijl wist zij de
bewoners en aanwezigen
te charmeren en ondertussen vroeg zij wat men van
dit
prachtige
optreden
vond. Het trio AnDeMo bestaat uit twee zangeressen
en een pianiste, alledrie
van zeer hoog niveau. Een
aanwezige bewoner die op
de eerste rij zat en zelf piano gestudeerd heeft, beaamde dit. De opnames
van RTV-Utrecht zijn uitgezonden op de lokale televisie en hebben tot veel hilariteit geleid. Samen met
alle vrijwilligers van het
Zonnehuis Doorn was het
de start van drie geweldige
muziekavonden!

Uit de reacties bleek dat de
aanwezigen het een geweldige avond vonden en genoten hebben van deze
muziek.

VERENIGING

EXTRA ALGEMENE VERGADERING
1 DECEMBER 2006
21 April jl. vond in Doorn de jaarlijkse algemene vergadering van vereniging het Zonnehuis plaats. Tijdens
deze vergadering werden de aanwezigen geïnformeerd
over beleidsmatige en bestuurlijke veranderingen die
bekrachtigd moeten worden door de leden. I December is het zover. Aan de leden wordt gevraagd de voorgestelde wijziging van de statuten en het beleidsplan
‘Inzet voor waardige zorg’ goed te keuren.
Een korte terugblik:
Precies vijfentachtig jaar
geleden is vereniging het
Zonnehuis opgericht. Vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging zijn
zes verpleeghuizen voortgebracht. Deze Zonnehuizen kregen als zorgorganisaties na de invoering van
de AWBZ steeds meer een
eigen dynamiek. In 1996
zijn ze ondergebracht in
een aparte rechtspersoon stichting Zorgverlening het
Zonnehuis - waarmee de
vereniging een intensieve
band bleef behouden. De

UITSLAG
PRIJSVRAAG
De prijswinnaar van de laatste
Prijspuzzel is geworden:
W. Jens, Lindenlaan 225 uit Amstelveen. Het fraaie boek ‘Het Vooroudergevoel’ geschreven door drie
generaties Blokker is opgestuurd.

ontwikkeling van de zorgorganisatie heeft o.a. door
schaalvergroting
anno
2006 geleid tot zes regionale stichtingen voor ouderenzorg, waarvan de Zonnehuizen deel uitmaken.
Samen vormen ze een
werkverband - de Zonnehuisgroep - dat één van de
grotere aanbieders in de
sector is.
De afgelopen jaren is veel
energie naar de zorgorganisatie gegaan. De vereniging heeft haar activiteiten
voortgezet, maar is weinig
toegekomen aan nieuwe
impulsen. Op voorgaande
algemene vergaderingen is
meermalen geconstateerd
dat het aantal leden en donateurs terugloopt en dat
de bekendheid en uitstraling van de vereniging vaak
niet meer eigentijds zijn.
Beleidsplan ‘Inzet voor
waardige zorg’ 2006-2010
Dat is de reden geweest
om, parallel aan de her-

structurering van de Zonnehuisgroep, de afgelopen
maanden hard te werken
aan vernieuwing van de
vereniging. De noodzaak
voor particuliere inzet voor
betere en waardiger zorg
voor hen die het meest afhankelijk zijn, blijft bestaan.
De steeds weer terugkerende discussies over de
verpleeghuiszorg illustreren
dit. Het nieuwe beleidsplan
van de vereniging richt zich
op deze noodzaak. Vanuit
de roots van de vereniging
wordt de inzet voor zorg
aan de meest afhankelijke
ouderen opnieuw en eigentijds gestimuleerd. Door
deze zorg op de maatschappelijke agenda te zetten en door concreet bij te
dragen aan verbetering
door o.a. onderzoek, ontwikkeling en scholing. De
vereniging wil dit doen in
het bijzonder, maar niet uitsluitend, ten behoeve van
de Zonnehuisgroep.
Statutenwijziging:
De relatie tussen vereniging en Zonnehuisgroep
wordt geherdefinieerd om
een zo groot mogelijke
meerwaarde te geven en
transparantie bij de ambities van beide. Er is een
uitdrukkelijke wens van bei-

den om de relatie voort te
zetten. Roots, waarden
en visie worden immers
gedeeld en er is voor beiden meerwaarde te verkrijgen in op een verstandige wijze samen optrekken. Tegelijkertijd is het
noch voor de vereniging,
noch voor de Zonnehuisgroep wenselijk om in
hun ambities belemmerd
te worden wanneer ze
door de buitenwacht worden gezien als elkaars
verlengde
of
elkaars
spreekbuis. Daartoe moet
de vereniging en stichting
Zorgverlening van elkaar
worden losgekoppeld en
de bestuurlijke personele
unie worden verlaten. Het
bestuur van vereniging
en stichting heeft zich
voor deze wijziging uitgesproken. Aan de leden
wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren.
Tijdstip en plaats:
De extra algemene vergadering wordt gehouden
op 1 december aanstaande in het Zonnehuis
Doorn. De vergadering
begint om 15.30 uur tot
17.30 uur met aansluitend aperitief en een
broodmaaltijd.
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VRIENDEN VAN
Als u zich wilt opgeven als
vrijwilliger, kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met het Zonnehuis van uw keuze.

DEELNEMERS
ZONNEHUISGROEP
Bestuursbureau
Vereniging het Zonnehuis
Stichting zorgverlening het Zonnehuis

Stichting Vrienden van het
Zonnehuis Amstelveen
Postbus 567
1180 AN Amstelveen
Tel. (020) 545 17 17

Amersfoortsestraat 123
3769 AJ Soesterberg
Postbus 58, 3769 ZH Soesterberg
Tel. (0346) 35 12 98
Fax (0346) 35 04 22
E-mail info@zonnehuisgroep.nl
Internet www.zonnehuisgroep.nl

Stichting Vrienden van het
Zonnehuis Doorn
Postbus 150
3940 AD Doorn
Tel. (0343) 41 45 41

Stichting Zonnehuisgroep Amstelland
Laan van de Helende Meesters 12
1186 AM Amstelveen
Tel. (020) 545 17 17
• Verpleeghuis het Zonnehuis
• Woonzorgcentrum de Luwte
• Woonzorgcentrum ‘t Reijgersbosch
• Woonzorgcentrum Theresia
• Woon- en dienstencentrum Brahmshof
• Woon-, zorg- en dienstencentrum
Menno Simons
• Zorgsteunpunt Middenhof
• Zorgsteunpunt Nedersticht
• Zorgsteunpunt Smeenklaan
• Zorgsteunpunt Coenen/Lydia

Stichting Vrienden van het
Zonnehuis Beekbergen
Termaaden 102
7316 MZ Apeldoorn
Tel. (055) 542 35 03
Stichting Vrienden van het
Zonnehuis Vlaardingen
Prins Hendrikstraat 12
3131 PM Vlaardingen
Tel. (010) 434 48 67
Stichting Vrienden van het
Zonnehuis Zuidhorn
Julianalaan 10
9801 BN Zuidhorn
Tel. (0594) 50 22 84
Stichting Vrienden van het
Zonnehuis Zwolle
De Mate 1
8051 VT Hattem
Tel. (038) 444 32 95

Stichting Zorgcombinatie Beekbergen
Dorpsstraat 49
7361 AR Beekbergen
Tel. (055) 506 61 00
• Verpleeghuis het Zonnehuis
• Woonzorgcentrum De Vier Dorpen
• In personele unie met Zorggroep
Apeldoorn (verpleeghuis Casa Bonita en
Randerode en woonzorgcentrum
Mandala)
Stichting Verpleeg- en Zorgcentrum het
Zonnehuis Doorn
Bergweg 2, 3941 RB Doorn
Tel. (0343) 41 45 41
• Verpleeghuis het Zonnehuis
• Er wordt tevens verpleeghuiszorg
geleverd in:
- Verzorgingshuis Oranjestein, Doorn
- Zorgcentrum De Ridderhof,
Amerongen
- Woonzorgcomplex De Schermerij,
Leersum
- Zorgcentrum Ewoud en Elisabeth
Gasthuis, Wijk bij Duurstede
- Woonzorgcentrum Beatrix, Doorn
- Park Boswijk, Doorn

Stichting Zorgcombinatie Nieuwe Maas
Dillenburgsingel 5
3136 EA Vlaardingen
Tel. (010) 475 95 95
• Verpleeghuis het Zonnehuis
• Woonzorgcentrum Drieën-Huysen
• Woonhaven de Parkflat
• Woonhaven Adriaan Pauw
• Jongerenhuisvesting
• Zorg bij u thuis in Bilitonflat, de Bolder, de
Valkenhof, de Wouthof, in huidige woning
Stichting Woonzorgcentra Westerkwartier
Hoofdstraat 2a
9801 BW Zuidhorn
Tel. (0594) 508 508
• Verpleeghuis het Zonnehuis
• Verpleeghuisdependance Wilhelmina
Rustoord
• Woonzorgcentrum De Westerburcht
• Woonzorgcentrum De Wierde
• Woonzorgcentrum De Hoorn
• Woonzorgcentrum Grootegast
• Woonzorgcentrum Leek
• Woonzorgcentrum Zuidhorn
• Geriatrisch Adviescentrum Westerkwartier
• Verpleegunit Vredewold
• Verzorgingshuis Het Hooge Heem
Stichting Protestants Christelijke
Zorgcombinatie Zwolle en omgeving
Zwartewaterallee 20
8031 DX Zwolle
Tel. (038) 454 03 33
• Verpleeghuis het Zonnehuis
• Verpleeghuisdependance
De Hoekstee
• Verpleeghuisdependance
De Riethorst
• Zorgcentrum de Esdoorn
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