
Henriëtte van 
Heemstra Huis
Verpleeg- en verzorgingshuis 
voor senioren die slechtziend  
of blind zijn





Heeft u, nu u ouder wordt, behoefte aan een 
woonomgeving waarbij u terug kunt vallen op 
(intensieve) zorg? Zoekt u een studio of 
appartement in een mooie omgeving die is 
ingericht op uw visuele beperking?
Wilt u gezelligheid, veiligheid, maar ook comfort? 
Maar bent u vooral op zoek naar een ‘thuis’?

Kijk eens bij het Henriëtte van Heemstra Huis in 
Ermelo: een verpleeg- en verzorgingshuis voor 
senioren die slechtziend of blind zijn. Het mooie 
complex ligt in het groen aan de rand van de 
Ermelose woonwijk Parc Viventra. Het 
belangrijkste van het Henriëtte van Heemstra 
Huis is dat u er een thuis vindt. Een omgeving 
waarin er respect en aandacht is voor u. Een 
plek waar u aan kunt schuiven aan tafel en waar 
u zich welkom voelt.

Woonomgeving met zorg
In het Henriëtte van Heemstra Huis in Ermelo is 
er veel aandacht voor de leefomgeving, de 



inrichting van de woning en de behoefte aan 
sociale contacten van elke bewoner. In en om de 
woning vindt u aangepaste verlichting die voor 
de één feller mag en voor de ander juist wordt 
gedimd. Er zijn allerlei kleurcontrasten 
aangebracht voor bewoners die slechtziend zijn. 
Daarnaast zijn er voelbare en hoorbare 
herkennings- en oriëntatiepunten in de 
omgeving opgenomen. Alles is erop gericht dat u 
zich prettig én veilig voelt in en om uw woning. 

Samen wonen met privacy
In het Henriëtte van Heemstra Huis woont u 
samen en toch heeft u veel privacy.
Er zijn vijf woningen: Jasmijn, Rozemarijn, 
Linaria, Lavendel en Kamille. Daarbinnen heeft u 
uw eigen studio met een zit-slaapkamer en 
sanitair, zodat u zich terug kunt trekken als u 
daar behoefte aan heeft. Elke woning heeft een 
ruime gezamenlijke eet- en woonkamer waar u 
uw medebewoners treft.
U bepaalt samen met de andere bewoners en 
met ondersteuning van de medewerkers hoe u 







het samenwonen wilt vormgeven. Uiteraard kunt 
u, als u dat wilt, uw familie of andere naasten 
hierbij betrekken. Zij kunnen de zorg die u nodig 
heeft met de medewerkers afstemmen.
De woning Kamille is gericht op mensen met 
(beginnende) dementie. Bewoners krijgen de 
specifieke zorg, ondersteuning en begeleiding 
die zij nodig hebben. 

Zelfstandig met zorg
Wilt u toch liever wat meer zelfstandig wonen? 
Dat kan ook. In het wooncomplex Dille zijn acht 
zelfstandige appartementen te vinden. Elk 
appartement heeft een slaapkamer, woonkamer 
en badkamer. Hier is geen gezamenlijke 
woonkamer. Zoekt u die gezelligheid? Dan kunt 
u altijd aansluiten bij een van de andere 
woonkamers in het Henriëtte van Heemstra Huis.

Voor en met elkaar
U krijgt altijd respectvolle en liefdevolle zorg. De 
medewerkers van het Henriëtte van Heemstra 
Huis zijn erop gericht om u gewone begeleiding 



te geven als het kán en extra zorg als het nodig is. 
Wij vinden het belangrijk dat u kunt rekenen op 
de vaste begeleiding van medewerkers en 
vrijwilligers die u kent en bij wie u zich veilig 
voelt. Zorgverleners en begeleiders die rekening 
houden met uw persoonlijke wensen en de manier 
waarop u wilt communiceren. Voor u en met u 
zoeken we altijd een antwoord op uw vraag. Wij 
hebben oog voor u, uw verleden, heden en 
toekomst.

Actief
Bent u altijd in de weer en dol op activiteiten? 
Wilt u een beetje tuinieren? Of kiest u juist voor 
rust? Binnen het Henriëtte van Heemstra Huis kan 
het allemaal. U kunt gebruik maken van de knusse 
woonkamer of u kunt zelf iets gaan doen. Er is 
ook een vast aanbod van mogelijkheden. U 
bespreekt uw wensen voor ondersteuning met 
ons zodat wij u, waar nodig, helpen en 
ondersteunen.







Bartiméus is een christelijke organisatie en 
daarom is er respect en aandacht voor uw 
levensovertuiging. Het christelijke aspect komt 
in de zorg op verschillende manieren, meer of 
minder zichtbaar, naar voren. Het belangrijkste 
blijft dat leven in het Henriëtte van Heemstra 
Huis staat voor verbinding: met u, uw familie of 
vrienden, uw medebewoners en de 
medewerkers. Wij zijn er voor u, we zijn er voor 
elkaar. 



bartimeus.nl

088 - 88 99 888

facebook.com/bartimeus

@bartimeusnieuws

Wij zijn Bartiméus. We stellen alles in 
het werk om mogelijk te maken dat 
mensen die slechtziend of blind zijn 
het leven kunnen leiden dat bij hen 
past en zich voluit kunnen ontplooien. 
Want het gaat niet om hoeveel procent 
je ziet. Het gaat om hoeveel procent je 
leeft.

Bartiméus. 100% leven.


