
Stichting De Warme Huizen werkt aan de voor-
bereiding van plannen voor het realiseren van 
een huiselijk verpleeghuis in Diepenheim. De 
voorbereidingen vinden samen met de ge-
meente Hof van Twente plaats omdat er nu een 
groot tekort is aan verpleeghuisplaatsen dat 
verder toeneemt in de toekomst. 

Inwoners uit Diepenheim die verpleeghuiszorg 
nodig hebben moeten nu naar een andere plaats 
verhuizen. Met dit plan behoort dit straks tot 
het verleden en kunnen mensen in hun eigen 
omgeving blijven wonen. De voorlopige naam 
voor het nieuwe verpleeghuis is “Deepshof” en 
bedacht door een inwoner uit Diepenheim.

Urgentie
Ondanks de grote behoefte in Nederland heeft 
de minister in de zomer van 2022 besloten dat 
geen nieuwe verpleeghuizen meer gebouwd mo-
gen worden. Alleen enkele plannen die al werden 
voorbereid en die anticiperen op groot tekort 
kunnen afgemaakt worden. Hierdoor is dit voor 
Diepenheim de laatste mogelijkheid om een 
nieuw verpleeghuis te realiseren.

Locatie
De voorgestelde locatie van het nieuwe ver-
pleeghuis ligt tussen de Boinksweide, Ruimers-
dijk en Raadhuisstraat in Diepenheim. Het plan 
wordt onderdeel van de door de gemeente op 
deze plek voorgenomen woningbouw. Er wordt 
op basis van de behoefteraming gestreefd naar 
een verpleeghuis met een omvang van 50 tot 70 
plaatsen.

Stichting De Warme Huizen
De Warme Huizen heeft een eigen kijk op hoe 
verpleeghuiszorg eruit moet zien. Een Warm 
Huis is een huiselijk verpleeghuis dat actief on-
derdeel uitmaakt van een kleine stad of dorp. 
Het huis onderhoudt nauwe contacten met 
mensen, verenigingen en ondernemers uit de 
buurt. Het leven van de bewoners staat centraal 
en menselijke warmte is de regel. Dus geen af-
standelijke, grote, kille verpleeghuiszorg, maar 
huiselijke huizen met een ziel. 

Een echt Warm Huis heeft een warme inrichting 
waarin verpleeghuisbewoners zich thuis voelen. 
Het dagelijkse leven staat voorop en bewoners 
en familieleden hebben veel invloed. De eigen 
kok bereidt dagelijks op locatie vers gekookte 
maaltijden. Er zijn gemoedelijke medewerkers 
en vrijwilligers met oprechte aandacht. De art-
sen, het behandelteam en de zorgmedewerkers 
zijn vakkundig en verstaan hun vak. 

We zijn voor iedereen aanspreekbaar en wer-
ken met korte lijnen. We zijn bereikbaar via: 
www.dewarmehuizen.nl/.

Samenwerken is de oplossing
Onze visie is dat iedereen zo lang mogelijk ge-
zond thuis kan blijven wonen met behoud van 
eigen regie en het maken van eigen keuzes. Dit 
is alleen mogelijk wanneer door aanbieders van 
zorg en ondersteuning goed wordt samenge-
werkt. De gouden formule is dat de zorg thuis, in 
het WoZoCo en in het verpleeghuis volledig op 
elkaar aansluiten. Deze voorzieningen zijn alle-
maal hard nodig. Nauw met elkaar samenwer-
ken is vanzelfsprekend en noodzakelijk.

Procedure
De ontwikkeling van verpleeghuis “Deepshof” 
vindt plaats voor en samen met Diepenheim. 
Met direct omwonenden zal participerend over-
legd worden over de uiterlijke (ruimtelijke) ver-
schijningsvorm. Ten aanzien van de opbouw van 
de verpleeghuiszorg zal met name samenge-
werkt worden met de huisartsen, het WoZoCo, 
de ouderenbond en de stadsraad.

Deze informatie- en inloopbijeenkomst is de 
start van het participatietraject. Op basis van de 
vragen en opmerkingen die vandaag gesteld en 
geplaatst zijn zal een vervolgbijeenkomst wor-
den georganiseerd. 

Indien u naar aanleiding van ons initiatief vragen 
of opmerkingen heeft of graag op een ander mo-
ment rechtstreeks met ons in gesprek wil gaan, 
dan kunt u contact opnemen met Angelique 
Lamme, directeur De Warme Huizen: 
a.lamme@dewarmehuizen.nl of 06 2027 2889.
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