
Complimenten op www.zorgkaartnederland.nl: 

 

“Afspraken worden altijd nagekomen en soms worden bepaalde 

afspraken zelfs automatisch gemaakt door de instelling. Dat vind ik 

goed. Ik vind dat we een goede plek hebben gevonden voor mijn 

broer. De medewerkers vind ik heel lief, zorgvuldig en begrijpend met 

mijn broer omgaan. Als er iets is met hem dan worden we daar netjes 

over geïnformeerd. ...”  

“De medewerkers gaan heel respectvol met mijn man om. …” 

“Ik vind het personeel erg vriendelijk en behulpzaam en er is 

aandacht voor de mensen. De verpleging is goed. Ze gaan bij mijn 

moeder zitten als er tijd voor is, ze hebben altijd aandacht voor haar 

en als ze iets wil of vraagt wordt erop gereageerd. …” 

 

 

“…Mijn moeder voelt zich thuis hier. …”  

“ … Ze (mijn moeder) kan het prima met de medewerkers vinden en 

ze vind dat ze prettig met haar om gaan. Ze is heel tevreden en ze 

zegt dat ze hier prima op haar plek is. …” 

 

 

“…Ik vond het een heel prettig verblijf voor mijn man. Ik kon veel met 

mijn man doen toen hij in het zorgcentrum woonde. Het personeel 

was erg lief en zorgzaam voor hem. …” 

“Ik vind dat de verpleging heel alert is. Als mijn moeder ergens over 

klaagt, dan nemen ze haar serieus. De medewerkers zijn ook 

belangstellend naar mij toe. Als ik op de gang loop, houden ze mij 

ook op de hoogte. Als het niet lukt om mij te informeren, dan maken 

we daar een afspraak voor en deze komen ze ook na. …” 

 

“De zorg die ik ontvang is boven mijn verwachting alsook de mensen 

die het uitvoeren.” 

 

 

 “De instelling heb ik als warm en goed ervaren. Er waren ook veel 

vrijwilligers aanwezig, waardoor er meer persoonlijke aandacht voor 

mijn oom was. Ik vind dat er veel dingen georganiseerd werden. Er 

werd bijvoorbeeld vers gekookt op de afdeling en men ging ook 

regelmatig naar buiten toe om een wandeling te maken met de 

mensen. De medewerkers vond ik lief en zorgzaam met mijn oom 

omgaan. De informatievoorziening vond ik perfect. …” 

 

“De medewerkers hebben veel aandacht voor mijn ouders en ze 

hebben passie voor het werk. …” 

Andere complimenten (per mail naar de bestuurder gestuurd): 

“Hierbij wil ik ook nogmaals het voltallige personeel van het Zonnehuis betrokken bij de revalidatie 

van mijn vader enorm bedanken. Wij hadden een paar weken geleden nog niet durven hopen, dat 

mijn vader zo zou opknappen. De uitstekende, professionele maar ook persoonlijke zorg vanuit het 

Zonnehuis is hier ontegenzeggelijk van grote waarde in geweest.” 

 

“Bij de begrafenis van een dierbare vermeldde een familielid ook het Zonnehuis: “Het verpleeghuis: 
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zo een instelling waar niemand graag naar toe gaat. Maar wat een bijzonder personeel en 

vrijwilligers hebben ze. Deze mensen doen niet alleen hun werk met liefde en compassie. Ze doen 

meer, veel meer. Ze geven warmte, geborgenheid, veiligheid en troost. Veel meer dan in hun 

taakomschrijving staat. En als de bewoner het nodig heeft, wordt het gewoon een uurtje extra. 

Hen zijn wij dank verschuldigd. Dank omdat ze ons dierbare familielid een prettige tijd hebben 

gegeven en dank omdat ze ook ons tot steun zijn geweest.” 

 


