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Zorgvisite.nl op 50 Plus Beurs  
Van 11 t/m 15 september 2012 j.l. stond Zorgvisite.nl op de 50PlusBeurs 
(www.50plusbeurs.nl) in de Jaarbeurs in Utrecht. www.zorgvisite.nl is een 
interactief digitaal platform waar recensies en tips worden geplaatst (naar 
aanleiding) van visites, die Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse als 
onafhankelijke buitenstaanders afleggen bij verpleeg- en verzorgingshuizen. Met 
brede ervaring in de zorg, gaan de Dames THe door het hele land 
onaangekondigd op visite met als uitgangspunt de 
graadmeter of hun eigen dierbare er zich Thuis zou 
kunnen Voelen. 
Van de bijna 100.000 bezoekers van de beurs hebben 
velen persoonlijke en beroepsmatige ervaringen met 
de Dames THe gedeeld. Het resultaat: een lijst aan 
nieuwe suggesties voor te bezoeken huizen door het 
land en bijna 100 Thuis Voelen tips!  
Onder de tips reikt Zorgvisite.nl een Dames THe-pot 
uit voor de gouden Thuis Voelen tip.  
 

 

Reactie Jury 
De bijna 100 tips zijn door een kritische 4-koppige jury bestaande uit Danielle 
Swart, Sjef van Bommel en de dames THe, (zie juryleden), beoordeeld. De 
winnende tip laat, volgens de jury, zien dat kleine, dagelijkse dingen een enorm 
verschil maken voor de sfeer en de beleving in (ouderen)zorginstellingen. De 
‘standaard witte tehuis’ koppen staan symbool voor het instellingskarakter dat 
veel verpleeg- en verzorgingshuizen kenmerkt. Met de tip bewoners, 
medewerkers en familie hun eigen kopjes mee te laten brengen, doorbreekt de 
gouden tip dit karakter en wil zij in plaats daarvan ‘thuis gevoel’ bevorderen. Als 
beloning voor de gouden Thuis Voelen tip ontvangt een mevrouw uit Emmen de 
Dames THe-pot.   

Wij feliciteren de winnaar van de gouden Thuis Voelen tip! 

Criterium ‘Thuis Voelen’  

Het criterium van het ‘Thuis gevoel’ vloeit voort uit de 
gids ‘Thuis Voelen’– onderdeel van de zorgtrilogie Thuis 
Wezen (2007), Thuis Voelen (2009) en Thuis Zijn 
(2010), geschreven door Hetti Willemse en Tineke van 
den Klinkenberg. Het adagium van de Dames THe: zorg 
is nodig, maar kan niet losgezien worden van het 
welbevinden en het wonen van bewoners. Van de 24 
uren die een dag telt, maken de zorguren een wezenlijk 
element uit, maar blijven er nog vele uren over die 
bepalend zijn voor het welbevinden en de kwaliteit van 

leven. Het is belangrijk dat organisaties naast goede zorg, de condities creëren 
waardoor bewoners, alsook hun naasten en de medewerkers, zich Thuis Voelen. 
Als dat gebeurt, zal het wonen, het werken en 
het op bezoek komen in het verpleeg- en verzorgingshuis een stuk aangenamer 
worden.  

WINNAAR Gouden thuis voelen tip 
’’ Laat iedereen zijn eigen kopjes meebrengen naar het verzorgingshuis. Dit 

staat een stuk gezelliger dan de standaard tehuis witte’’  

 



De juryleden 
Danielle Swart (links) is manager van Vereniging Het 
Zonnehuis (www. www.vereniginghetzonnehuis.nl), die zich 
inzet voor waardige zorg door wetenschappelijk onderzoek en 
vernieuwende projecten in de ouderenzorg mogelijk te maken.  

Sjef van Bommel (rechts) werkte als 
manager en trainer in het welzijnswerk en 
in de gezondheidszorg. In 2000 richtte hij 
een eigen organisatieadvies- en 

trainingsbureau op. Binnenkort komt zijn boek ‘Ik ben niet 
kwijt’ (2012) uit (www.sjefvanbommel.nl) 

Hetti Willemse (Dame He, links) is 
directeur/eigenaar van Publicarea (www.publicarea.nl), een 
adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van complexe 
(samenwerkings)processen binnen en 
tussen organisaties in het publieke 
domein. Samen met Tineke van den 
Klinkenberg staat zij aan de wieg van 
Zorgvisite.nl. 

Tineke van den Klinkenberg (Dame T, rechts) is 
zelfstandig adviseur en associé bij Publicarea. Samen met 
Hetti Willemse bezoekt zij om de twee weken een 
zorginstelling in het land. 

Zorgvisite.nl 
Op Zorgvisite.nl staan honderden praktische tips en meer dan veertig recensies 
van verpleeg- en verzorgingshuizen. Meld u via www.zorgvisite.nl aan voor het 
nieuwsbericht als u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten en nieuwe 
Thuis Voelen tips. Zorgvisite.nl is ook te volgen via Facebook en Twitter 
#Zorgvisite.  
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