
FOTOWANDEN ALS SFEERVOLLE AFLEIDING IN 
VERZORGINGSHUIS HET HAVENLICHT

In verzorgingshuis “Het Havenlicht” in Pernis worden ouderen met veel toewijding en passie verpleegd 
en verzorgd door het personeel van zorginstelling Sonneburgh. Het personeel binnen het verzorgingshuis 
heeft soms te maken met verwarde ouderen die zelfstandig naar buiten willen gaan via de lift of via 
het balkon. Hiervoor is aan Blomsma Print & Sign gevraagd om een oplossing te bedenken, waardoor 
verwarde ouderen minder snel de behoefte hebben om een (vlucht)weg naar buiten te zoeken. 

CASE STUDY:
FOTOWANDEN VOOR VERZORGINGSHUIS 
SONNEBURGH “HET HAVENLICHT”



Sonneburgh is een zorginstelling met drie vestigingen gelegen in Rotterdam. De organisatie verzorgt al 
ruim 70 jaar mensen die niet meer zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen. Dit kan intensieve begeleiding 
zijn of deels ondersteunende zorg. Sonneburgh beschikt over verschillende zorgvoorzieningen: één 
verpleeghuis, drie verzorgingshuizen/woonzorgcentra en drie servicewoning-complexen. De slogan van 
de zorginstelling is “Zorg met warmte”. 

Bij de vestiging “Het Havenlicht” moest een oplossing komen om te voorkomen dat verwarde ouderen 
naar buiten probeerden te gaan. De oplossing is fotowanden met natuurlijke prints om de uitgangen te 
camoufleren. Hierdoor zien de uitgangen er niet uit als uitgangen en geeft bewoners juist het gevoel dat 
zij al buiten zijn. Het resultaat is dat er minder behoefte is om echt naar buiten te gaan. In overleg met 
Sonneburgh is gekozen voor sfeervolle fotowanden en raamstickers met prints van een bosrijke omgeving. 
Deze visuals van een zonovergoten bos zorgt voor een rustige sfeer en verfraaien de anders wat saaie 
witte muren.  

“Bosrijke fotowanden camoufleren de uitgangen van het 
verzorgingshuis Het Havenlicht”

DE PERFECTE OPLOSSING



Blomsma Print & Sign heeft voor de fotowanden zelfklevende folie gebruikt. In overleg met Sonneburgh is 
er gekozen voor verschillende hoge kwaliteit foto’s. Vervolgens is in het verzorgingshuis alles opgemeten 
en zijn de visuals op maat gemaakt en bedrukt. Daarna zijn de fotowanden geplaatst op de locatie door 
onze specialisten. Het eindresultaat laat zien hoe perfect alles op elkaar aansluit en goed overloopt van 
de muren naar de deuren. 

Het toepassen van folie biedt verschillende voordelen voor bedrijven en instellingen. Het zorgt voor 
een fijnere werk-, leer- en leefomgeving door fotowanden, duidelijk bewegwijzering en het creëren van 
privacy. Interieurdecoraties in een omgeving stimuleren de productiviteit en gezondheid van mensen. 
Daarnaast is folie gemakkelijk te gebruiken voor het renoveren van ruimtes en meubilair. In tegenstelling 
tot schilderen zijn folies tijds- en kostenbesparend en hebben een lange levensduur. Daarnaast hebben 
folies ook nog effectieve voordelen, ze zijn isolerend, zon- en warmtewerend, inbraakwerend en 
beperken doorvalrisico’s.

HOE VERLIEP DE OPDRACHT?

“Fotowanden in een omgeving stimuleren de productiviteit en 
gezondheid van mensen ”

DE VOORDELEN VAN FOLIE



WIE IS BLOMSMA?
Sign specialist 
Blomsma Print & Sign is al meer dan 40 jaar toonaangevend specialist op het gebied van signing. Dit 
doen we voor een zeer breed scala aan toepassingen, van autobestickering tot lichtreclame en van 
buitensigning tot gevelrenovatie. In veel gevallen is zelfklevend vinyl de basis voor deze signing,  
waarmee we op een groot aantal verschillende ondergronden een uiting kunnen monteren. Ons motto 
luidt: “Dienstverlenend met oog voor detail en realiteit”. Daarbij zijn wij probleemoplossend voor 
bedrijven, instellingen en overheden. Van multinationals tot ZZP’ers met bedrijf aan huis. Wij ontzorgen 
door het bedenken, produceren en monteren van signing van hoge kwaliteit. 

Total Project Management
Ons ‘alles in één hand’ concept wordt ervaren als helder en compleet. Het is een beproefd traject 
van inventarisatie, rapportage, presentatie, productie en montage. Voor grote en veelomvattende 
projecten en volumeproducties formeren wij strategische projectteams. Ook op gebied van logistiek, 
productie en snijoplossingen adviseren en versterken onze collega’s van de verschillende afdelingen 
elkaar. Zij completeren elkaars vakkundigheden en productassortiment. Met elkaar spreken wij de taal 
van kunstenaars, facilitair managers, wagenparkbeheerders, communicatiemedewerkers, ontwerpers, 
architecten, zelfstandig ondernemers en onderhoudsbedrijven.

Blomsma Groep
Blomsma Print & Sign is onderdeel van de Blomsma Groep. De Blomsma Groep is opgericht in 1979 en 
is tegenwoordig één van de grootste signbedrijven in Nederland. De Blomsma Groep heeft ruim 100 
medewerkers in vaste dienst en heeft naast een vestiging in Zoetermeer ook een vestiging in Hoogezand 
en Oldenburg (Duitsland). In totaal heeft de Blomsma Groep een 5-tal divisies, te weten:
• Blomsma Print & Sign
• Blomsma Signs & Safety
• Blomsma RetailSigning
• Blomsma PrintMedia
• Blomsma Safety Components

3M™ Select Graphic Platinum Provider
Blomsma is een 3M™ Select Graphic Platinum Provider. Dit is het hoogst haalbare niveau voor 
leveranciers in de signmarkt. Dit betekent dat Blomsma Print & Sign namens 3M™ zelfstandig garanties 
kan verstrekken. Deze garanties worden verstrekt op zowel materiaal, productie als montage. Voor u 
betekent dit volledige projectgarantie en dus optimale zekerheid.

Wij werken o.a. voor: 


