
 
 
 
 
Ontmoetingscentrum Dementie Doorn 



Ontmoetingscentrum Dementie Doorn 
mantelzorgondersteuning, begeleiding en behandeling 
 
U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als u merkt dat 
uw geheugen u af en toe in de steek laat. Dan bent u overdag 
van harte welkom bij QuaRijn. Gewoon voor de gezelligheid, 
maar ook voor wat extra hulp, medische verzorging of 
behandelingen. Het programma wordt afgestemd op uw situatie 
en behoeften, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven 
wonen. Samen met u vinden we de juiste activiteiten die u in 
staat stellen uw kennis en vaardigheden zo lang mogelijk vast 
te houden. Dichtbij uw eigen vertrouwde omgeving. 
 
Mantelzorgondersteuning 
Heeft u als mantelzorger/familielid vragen rondom de 
begeleiding en ondersteuning van uw partner of familie en heeft 
u behoefte om een indruk op te doen van de mogelijkheden, 
komt u dan kennismaken met de medewerkers van het 
Ontmoetingscentrum. Zij vertellen u graag wat zij u en uw 
familielid kunnen bieden. Het Ontmoetingscentrum biedt de 
mogelijkheid om als bezoeker een dag(deel) gratis deel te 
nemen.  
 
Contact en gezelligheid 
We bieden een gevarieerd programma in groepsverband bijv.: 

• Geheugentrainingen 

• Bewegen, ook buiten in onze beweegtuin 

• Tekenen, schilderen en andere creatieve vormen 

• Gespreks-, discussie- en zingevingsgroepen 

• Vaardigheidstrainingen 

• Natuurbeleving 

• Muziekoptredens, filmvoorstellingen en volksdansen 

• Themabijeenkomsten 
 
Voor wie is het Ontmoetingscentrum Dementie Doorn? 
Ontmoetingscentrum is bedoeld voor mensen met lichte, matige 
of gevorderde geheugenproblemen, bij wie de zelfredzaamheid 



is afgenomen en waar de wens bestaat om zo lang mogelijk 
zelfstandig te wonen. 
 
Hoe gaat de aanmelding? 
Een indicatie vraagt u aan via het WMO loket van uw gemeen-
te. Dit kunt u zelf doen of u huisarts/ praktijkondersteuner, 
specialist of hulpverlener welke in de thuissituatie betrokken is. 
Wanneer u een indicatie of een (schriftelijke) toezegging van 
het Sociaal dorpsteam heeft, kunt u vervolgens contact opne-
men met het Ontmoetingscentrum voor een intakegesprek. 
Tijdens dit gesprek worden uw wensen en behoeften besproken 
en de mogelijkheden van het Ontmoetingscentrum. Tijdens de 
gewenningsperiode van 6 weken, stelt u samen met de activi-
teitenbegeleider en de coördinator een persoonlijk plan op. Dit 
beschrijft uw programma en de behandeldoelen. Ook met een 
Wlz-indicatie via het Centrum Indicatiestelling Zorg( CIZ) kunt u 
deelnemen aan het Ontmoetingscentrum (overbruggingszorg). 
 
Geen indicatie? Geen punt! 
Ook zonder indicatie bent u van harte welkom. Voor meer 
informatie over de kosten kunt u contact opnemen met Service 
Bureau QuaRijn (zie achterzijde). 
  
De beste specialistische zorg 
Als bezoeker van ons Ontmoetingscentrum bent u verzekerd 
van de beste specialistische zorg van de professionals van het 
QuaRijn Kennis en Behandelcentrum. Volledig afgestemd op 
uw individuele wensen en behoeften. Ook voor de invulling van 
uw dagprogramma kunt u rekenen op de professionele 
begeleiding van onze medewerkers. Met een verwijzing van uw 
huisarts of specialist maken onze medewerkers graag een 
afspraak voor een behandeling. U kunt, indien nodig, een 
beroep doen op de: 

• Specialist ouderengeneeskunde 

• Psycholoog 

• Fysiotherapeut 

• Ergotherapeut 



• Dietiste 
Het KBC levert ook eerste lijnsbehandelingen. 
 
Maaltijden 
Bezoekers van Ontmoetingscentrum krijgen een broodmaaltijd 
aangeboden. Eet u met de lunch liever warm? Tegen een ver-
goeding is dat mogelijk. Redt u het thuis niet om te ontbijten? 
Dan bieden we tegen kleine vergoeding een ontbijt aan. 
 
Vervoer 
Het vervoer van en naar Ontmoetingscentrum Dementie Doorn 
wordt binnen de regio verzorgd door Groepsvervoer van Wel-
nuh. Buiten deze regio en voor rolstoelvervoer, kunt u tegen be-
taling van een eigen bijdrage, gebruik maken van Taxi Leewis. 
 
Inloopspreekuur 
Elke donderdagochtend organiseert het Ontmoetingscentrum  
in het QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix van 10.15 uur tot 
11.15 uur een inloopochtend. 
 
Openingstijden 
We zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-16.00 uur. 
 
OC-Doorn 
Jacob van Ruysdaellaan 17 
3941 ZE Doorn 
T  T: 0343 475 420 
E  OCDoorn@QuaRijn.nl  
 

Service Bureau QuaRijn  
ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur 
T  085 – 4 88 99 00 
E  servicebureau@QuaRijn.nl 

WMO loket Utrechtse Heuvelrug 
T  0343 56 56 00     OC Doorn/IB/juli2017 
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