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Elke dag van waarde. Een prettig en  
welkom gevoel. Dat is wat QuaRijn  
medewerkers en vrij willigers u en uw  
naasten graag willen geven. 

Of u nu in uw eigen huis woont of in één  
van onze locaties. QuaRijn is een goede 
buur van senioren in de gemeenten  
Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse 
Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal. 

QuaRijn ondersteunt levenskwaliteit  
en menselijke waardigheid. We richten  
ons op ouderen, hun naasten en hun 
hulpverleners in de regio.

Ons vertrekpunt is altijd de cliënt  
en uw zorgvraag. Door een goede  
samen werking met cliënten, medewerkers 
en met alle andere betrokken, bieden  
we zorg op maat die bij u past. 

= Locaties van QuaRijn
= Behandeling en zorg aan huis 

Samen met u zorgen we ervoor dat  
u zo lang mogelijk zelfstandig kunt  
wonen in uw eigen omgeving. 

In deze gids leest u alles over de  
verschillende diensten van QuaRijn  
en wat we voor u kunnen betekenen. 

Nu en eventueel in de toekomst.

Voor al uw vragen over de dienst verlening 
van QuaRijn kunt u terecht bij het Service 
Bureau van QuaRijn.

Welkom!

Vragen?

Service Bureau QuaRijn
tel nr. 085 488 99 00
e-mail servicebureau@quarijn.nl
www.QuaRijn.nl
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Thuiszorg
Hulp in uw eigen huis, zoals u het wilt.  

De wijkverpleging bekijkt graag samen 

met u wat er mogelijk is. Zo lang mogelijk 

thuis en zelfstandig blijven wonen, dat is 

een veel gehoorde en begrijpelijke wens. 

Met thuiszorg van QuaRijn is dit goed 

mogelijk. QuaRijn biedt professionele  

en persoonlijke zorg bij u thuis.

Thuiszorg is er voor u
Alle ouderen, mensen met een chronische 

ziekte of een beperking en mensen die 

herstellen van een operatie, kunnen bij 

QuaRijn thuiszorg aanvragen. Onze wijk

teams kunnen de dagelijkse verzorging 

(tijdelijk) over nemen. Zoals wassen en 

aankleden. Ook bieden onze medewerkers 

een luisterend oor bij rouw en verdriet en 

beantwoorden zij uw vragen over uw  

gezondheid. Het wijkteam biedt tevens 

verpleegkundige zorg.  

Zoals wondzorg of het geven van injecties. 

QuaRijn heeft ook een wondverpleeg

kundige in dienst. Mocht thuis wonen door 

omstandigheden echt niet meer mogelijk 

zijn, dan kunnen zij bemiddelen in de  

overgang naar andere woonvormen.

Vertrouwd en dichtbij
Onze wijkteams bestaan uit kleine teams 

van (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden 

en helpenden. Samen met u en uw mantel

zorger(s) zorgt het wijkteam ervoor dat u zo 

goed mogelijk wordt ondersteund in het 

dagelijkse leven. Het wijkteam gaat met u in 

gesprek over uw wensen. Het is belangrijk 

om te bespreken wat u zelf nog kunt en zelf 

wil blijven doen, zodat u zo lang mogelijk  

zelfstandig blijft en de regie houdt over uw 

leven. We werken daarbij ook zoveel mogelijk 

samen met uw familie en sociale netwerk. 

 “Door de goede zorg van 
QuaRijn kan ik toch thuis 

blijven wonen.”
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De wijkteams werken ook nauw samen  

met andere zorgverleners uit de buurt,  

zoals de huisarts, apotheek, fysio therapeut 

en welzijnsorganisaties.

Laatste levensfase
QuaRijn biedt zorg aan cliënten in de  

laatste levensfase. Bij zorg in de laatste  

levensfase gaat het om zorg die er op  

gericht is om cliënten een zo goed  

mogelijke kwaliteit van leven te geven.  

Zoals het verzachten van lichamelijke 

klachten. Maar ook begeleiding bij de  

vaak bijkomende zorgen en angsten.  

In dit proces biedt QuaRijn ook onder

steuning voor mantelzorgers.

Vergoeding
De kosten van wijkverpleging worden  

vergoed door de zorgverzekeraars en u 

bent geen eigen bijdrage verschuldigd. 

Leersum & Amerongen
Wijkteam Leersum/Amerongen

tel nr. 085 488 8608

e-mail wijkteamleam@quarijn.nl 

Bunnik, Odijk & Werkhoven
Wijkteam Bunnik 

tel nr. 085 488 8603

e-mail wijkteambunnik@quarijn.nl

Doorn, Maarn & Driebergen
Wijkteam Doorn

tel nr. 085 488 8601 

e-mail wijkteamdoorn@quarijn.nl 

Rhenen & Elst
Wijkteam Rhenendael

tel nr. 085 488 8604 

e-mail wijkteamrd@quarijn.nl 

Veenendaal
Wijkteam Over Het Spoor 

tel nr. 085 488 8606 

e-mail wijkteamohs@quarijn.nl 

Wijkteam Veenendaal-West

tel nr. 000 000 0000 

e-mail  wijkteamveenendaalwest 

@quarijn.nl

Wijkteam Hollandia Staete

tel nr. 085 488 8605 

e-mail wijkteamhs@quarijn.nl 

Wijkteam Entrada 

tel nr. 085 488 8607 

e-mail wijkteamentrada@quarijn.nl 

Wijk bij Duurstede,  
Cothen & Langbroek
Wijkteam Wijk bij Duurstede

tel nr. 085 488 8602

e-mail wijkteamwijkbd@quarijn.nl
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Huishoudelijke hulp bij u thuis
Een schoon en opgeruimd huis vindt  

iedereen prettig. Merkt u dat u sommige 

taken niet meer alleen af kunt? Of vindt  

u het fijn om het zware werk uit handen  

te geven? 

 

Dan kunt u hulp inschakelen van huis-

houdelijke ondersteuning van QuaRijn. 

Uw vaste hulp aan huis komt één of  

meerdere keren per week bij u langs.  

Uw hulp helpt met het huishouden en 

maakt ook altijd een praatje met u om  

te vragen hoe het met u gaat.

Ons team bestaat uit ervaren huis

houdelijke hulpen. Zij staan elke dag  

met plezier voor u klaar om te helpen  

bij huishoudelijke taken.

Vergoeding
De vergoeding is afhankelijk van uw  

persoonlijke situatie en een eventuele  

indicatie. Vragen hierover kunt u stellen  

bij het Wmoloket van uw gemeente.  

De tarieven kunnen per gemeente iets 

verschillen.

Waar?
QuaRijn biedt huishoudelijke hulp aan  

inwoners van de gemeenten Bunnik,  

Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, 

Rhenen en Veenendaal.

Vragen?
Met of zonder indicatie, we helpen u graag. 

Vooraf bespreken we met elkaar welke 

taken wij van u overnemen. En hoe vaak  

de hulp bij u langskomt.

Voor meer informatie of het maken van  

een afspraak kunt u contact opnemen met:

Teamsecretariaat Wmo

tel nr. 06 82 54 99 03 

e-mail teamsecretariaatwmo@quarijn.nl

“Ik geniet van het persoonlijke 
contact met mijn hulp.”
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Vergoeding
Deze zorg en ondersteuning wordt vanuit 

een Wet Langdurige Zorg gefinancierd  

en door een klein vast team geboden.

De Coördinator kijkt samen met u en uw 

naaste welke zorg gewenst is en of dit 

passend is binnen Vertrouwd Thuis en 

binnen de indicatie.

Vertrouwd Thuis 
QuaRijn biedt op een aantal locaties een 

nieuw zorgconcept: Vertrouwd Thuis Qua-

Rijn. Hiermee maken we het mogelijk om 

langer en prettig thuis te blijven wonen, 

zodat een verhuizing naar een instelling 

uitgesteld óf voorkomen kan worden.

Hebt u een ruime zorgvraag en wilt u  

graag thuis blijven wonen? Dit is mogelijk 

met Vertrouwd Thuis QuaRijn. Naast de 

dagelijkse zorg, zoals wassen, aankleden  

en medicijnen aanreiken, kunnen wij u  

ook ondersteunen bij:

• het huishouden;

•  welzijnsactiviteiten, zoals samen een 

blokje wandelen, spelletje doen of de 

krant lezen;

•  persoonlijk contact en een luisterend oor, 

ook voor uw mantelzorger;

• het ontzorgen van de mantelzorger.

Vragen?
Service Bureau QuaRijn

tel nr. 085 488 99 00

e-mail servicebureau@quarijn.nl

Waar?
QuaRijn biedt Vertrouwd Thuis aan voor 

inwoners van Amerongen, Bunnik, Leersum, 

Veenendaal en Wijk bij Duurstede.
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opvolging geeft u zelf aan welke contact

personen gebeld worden. Bijvoorbeeld een 

familielid, buurman en een vriend. U zorgt 

dat zij een sleutel van uw huis hebben, 

zodat zij naar binnen kunnen wanneer de 

centrale een melding aan hen doorgeeft. 

Ontvangt u al wijkverpleging van QuaRijn? 

Dan kunt u er ook voor kiezen om  

professionele opvolging van QuaRijn te 

ontvangen. De centrale neemt in dat geval 

contact op met een zorgmedewerker van 

QuaRijn die dan bij u langs komt voor  

de nodige hulp. 
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Alarmering
U woont zelfstandig thuis, maar u bent  

op zoek naar meer veiligheid.  

Professionele alarmering maakt het  

mogelijk om met een gerust gevoel thuis 

te wonen. In geval van nood kunt u 24 uur 

per dag, 7 dagen per week, eenvoudig en 

snel uw contactpersoon of professionele 

zorg van QuaRijn oproepen.

Hoe werkt het?
U draagt een hals of polszender met 

alarmknop waarmee u vanuit uw woning 

op ieder moment een alarmoproep kunt 

doen. U krijgt dan contact met een mede

werker van de zorgcentrale die u vraagt  

wat er aan de hand is en hulp inschakelt.

Wie komt mij helpen als ik een 
alarmoproep heb gedaan?
Wie er bij u langs komt, is afhankelijk  

van het abonnement. Bij sociale alarm

Vragen?
Service Bureau QuaRijn

tel nr. 085 488 99 00

e-mail servicebureau@quarijn.nl

“Het geeft mij een 
veilig gevoel dat 

ik altijd hulp kan 
inschakelen.”
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Casemanager dementie
Heeft u last van geheugenklachten, 

gedrags veranderingen of het houden  

van overzicht? Dit zouden de eerste ver-

schijnselen van dementie kunnen zijn. 

Begeleiding bij geheugenproblemen 
Dan is het fijn om te weten dat de case

manager dementie van QuaRijn er is om  

u te ondersteunen. Samen met u zoekt de 

casemanager naar oplossingen die in een 

bepaalde fase het beste aansluiten bij  

uw situatie. Als de situatie verandert, dan 

denkt zij mee over de ondersteuning die  

op dat moment passend is. Ze begeleidt, 

zorgt voor de juiste informatie, denkt mee, 

biedt een luisterend oor en legt desgewenst 

contact met zorgorganisaties op het terrein 

van dagactiviteiten, wijkverpleging of  

huishoudelijke hulp. 

Vergoeding
De kosten van een casemanager worden 

meestal vergoed vanuit de basisverzekering. 

Krijgt u daarnaast ook andere zorg die 

vergoed wordt vanuit de Wet Langdurige 

Zorg? Dan betaalt u wel een eigen bijdrage. 

Vragen?
Voor vragen hierover kunt u contact  

opnemen met Service Bureau QuaRijn.

Bereikbaar van maandag tot en met  

vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

tel nr. 085 488 99 00

e-mail servicebureau@quarijn.nl

“De casemanager heeft mij enorm geholpen 
mijn weg te vinden naar alle instanties.” 

Mantelzorger QuaRijn

Contactgegevens 
Casemanagers Dementie

tel nr. 085 488 99 00

e-mail  casemanagersdementie@quarijn.nl
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Ontmoetingscentrum
Ontmoetingscentra zijn er voor mensen 

met dementie en hun mantelzorgers. De 

centra bieden een compleet programma 

aan voor zowel mensen met geheugen-

problemen als met dementie. 

De activiteiten helpen u en uw mantel-

zorger(s) leren omgaan met de gevolgen 

van de ziekte, zodat u op een prettige 

manier zo lang mogelijk thuis kunt  

blijven wonen.

Activiteiten
Op het ontmoetingscentrum worden  

dagelijks in overleg met de deelnemers 

activiteiten georganiseerd, zoals:

• samen wandelen;

• beweging en sport;

• creatieve activiteiten;

• samen de lunch klaarmaken en eten;

• geheugentraining;

• muziek luisteren of samen zingen;

• een uitje. 

Vervoer
U komt zelfstandig of met de taxi.  

Zo nodig krijgt u vervoer van en naar  

het ontmoetingscentrum vergoed.  

Wij kunnen dit voor u regelen.

“Ik kijk uit naar 
mijn vaste dagen en 

activiteiten in de week.”
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Hoe gaat de aanmelding?
Eerst heeft u een indicatie nodig vanuit  

de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo). U kunt deze zelf aanvragen of u 

kunt dit door uw huisarts of casemanager 

laten doen. Wanneer u de indicatie heeft, 

maakt u een afspraak met het ontmoetings

centrum voor een kennismakingsgesprek.

Vergoeding
In al onze ontmoetingscentra kunt u een 

keer kosteloos meedoen. Voor deze gratis 

kennismaking kunt u contact opnemen  

met de locatie.

•  Als u een indicatie heeft, betaalt u voor 

het ontmoetingscentrum en het vervoer 

een eigen bijdrage aan het CAK. De 

bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. 

Een indicatie vraagt u aan bij het  

Wmoloket van uw gemeente.

Ontmoetingscentra van QuaRijn

Ontmoetingscentrum Amerongen

tel nr. 06 82 32 98 48

ma t/m vrij van 9.00 - 17.00 uur

Ontmoetingscentrum Bunnik

tel nr. 085 488 94 09  

ma t/m vrij van 9.00 - 16.00 uur

Ontmoetingscentrum Doorn 

tel nr. 0343 475 420

ma t/m vrij van 9.00 - 16.00 uur

Ontmoetingscentrum Veenendaal

tel nr. 085 488 65 09

ma t/m vrij van 9.00 - 17.00 uur

Ontmoetingscentrum Wijk bij Duurstede

tel nr. 085 488 92 28

ma, woe en vrij van 9:00 - 16:00 uur

•  Als u nog geen indicatie heeft, maar  

u heeft er wel een aangevraagd, kunt 

u bij ons Service Bureau informeren 

naar ons overbruggingstarief.

•  Zonder indicatie kunt u ook gebruik 

maken van het ontmoetingscentrum 

en eventueel het vervoer. U betaalt 

dan zelf. Vraag de actuele prijzen op 

bij ons Service Bureau.

Vragen?
Service Bureau QuaRijn

tel nr. 085 488 99 00

e-mail servicebureau@quarijn.nl
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Dagcentrum
Wanneer u het gevoel hebt dat de dagen 

lang duren, dan kan een bezoek aan het 

dagcentrum uw dag leuker maken.  

Samen met anderen neemt u deel  

aan diverse gezellige activiteiten.

U kunt één of meer dagen het dag-

centrum bezoeken voor een afwisselend 

dagprogramma met activiteiten, waaruit  

u zelf een keuze maakt. 

 

Bijvoorbeeld lichte bewegingsactiviteiten 

of creatieve activiteiten. Tussen de middag 

eten we met elkaar een maaltijd.

Hoe gaat de aanmelding?
Eerst heeft u een indicatie nodig vanuit  

de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo). U kunt deze zelf aanvragen of dit 

door uw huisarts of casemanager laten 

doen. Wanneer u de indicatie heeft, maakt 

u een afspraak met het ontmoetings

centrum voor een kennismakingsgesprek. 

Vervoer
U komt zelfstandig of met de taxi.  

Zo nodig krijgt u vervoer van en naar  

het ontmoetingscentrum vergoed.  

Wij kunnen dit voor u regelen. 

Vergoeding
In al onze dagcentra kunt u een keer  

kosteloos meedoen. Voor deze gratis  

kennismaking kunt u contact opnemen  

met de locatie.

•  Als u een indicatie heeft, betaalt u voor 

het dagcentrum en het vervoer een eigen 

bijdrage aan het CAK. De bijdrage is 

afhankelijk van uw inkomen.  

Een indicatie vraagt u aan bij het  

Wmoloket van uw gemeente.

•  Als u nog geen indicatie heeft, maar u 

heeft er wel een aangevraagd, kunt u bij 

ons Service Bureau informeren naar ons 

overbruggingstarief.

•  Zonder indicatie kunt u ook gebruik 

maken van het dag en ontmoetings

centrum en eventueel het vervoer.  

U betaalt dan zelf. Vraag de actuele 

prijzen op bij ons Service Bureau.

Vragen?
Service Bureau QuaRijn

tel nr. 085 488 99 00

e-mail servicebureau@quarijn.nl
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Dagcentra van QuaRijn

De Schermerij in Leersum

tel nr. 0343 45 94 50

ma t/m vrij van 9.30 - 16.00 uur

Trompstaete in Maarn

tel nr. 0343 44 34 96

di en do van 8.00 - 16.00 uur

“Het dagcentrum is voor 
mij echt een uitje.”
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Revalidatiezorg
Heeft u behoefte aan revalidatiezorg?  

QuaRijn kan u hierbij ondersteunen.  

Dit kan afhankelijk van uw situatie in uw 

eigen huis of u kunt tijdelijk bij ons verblijven.  

Ons gespecialiseerde team zorgt er samen 

met u voor, dat u zo snel mogelijk weer 

zoveel mogelijk kunt.

Optimaal herstellen op een plek die van alle 

gemakken is voorzien en waar u de beste zorg 

en therapie ontvangt. Daarvoor kunt u terecht 

bij het nieuwe Revalidatiecentrum Het Zonne

huis in Doorn. Het revalidatiecentrum ligt tegen 

de bosrand aan en biedt een comfortabel en 

prettig verblijf aan iedereen die herstelt of 

revalideert na een operatie, ziekte of ongeval. 

In Het Zonnehuis in Doorn richten we  

ons op revalidatie van ouderen in de regio. 

Het multidisciplinaire revalidatieteam biedt 

ouderen revalidatie op maat. 

In december 

2022 heeft het 

Revalidatie-

centrum het 

Zonnehuis het 

predicaat Topcare 

Expertise centrum 

behaald. Zo 

wordt er onder 

meer veel onder-

zoek gedaan naar 

de beste vormen 

van geriatrische 

revalidatiezorg 

(GRZ), zodat 

mensen weer zo 

snel mogelijk naar 

huis kunnen. 
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Lichamelijke revalidatiezorg 
Het gaat bijvoorbeeld om revalidatiezorg:

• na een CVA (hersenbloeding);

•  als u een nieuwe heup of knie heeft 

gekregen;

• na botbreuken;

• na het plaatsen van een prothese;

•  na het herstel van een ernstige ziekte  

of operatie.

Ook voor tijdelijke ondersteuning of  

het leren omgaan met beperkingen  

kunt u bij ons terecht.

De dagbehandeling en het Kennis en  

Behandelcentrum QuaRijn bieden u de 

mogelijkheid om thuis (verder) te revalideren.

Cognitieve (geestelijke)  
revalidatiezorg
In Het Zonnehuis in Doorn is een  

speciale GRZafdeling voor revalidanten 

met cognitieve problematiek. Denkt u 

bijvoorbeeld aan: concentratieproblemen, 

geheugenproblematiek of hersenletsel. 

Het doel van de behandeling is dat u  

strategieën aanleert om zo goed mogelijk 

om te gaan met uw beperkingen.

Revalideren op maat
Bij QuaRijn revalideert u altijd op maat.  

We brengen uw behoeften in kaart en 

stellen samen een revalidatieprogramma 

op dat past bij uw diagnose en revalidatie

doelen. Diverse behandelaren waaronder 

specialisten ouderengeneeskunde, fysio

therapeuten, ergotherapeuten, logo 

pedisten, psychologen en diëtisten richten  

zich gezamenlijk met het zorgteam op uw 

revalidatietraject. Er wordt gebruik gemaakt 

van een therapieprogramma met zowel 

groeps als individuele therapie.

Waar?
Revalidatiecentrum Het Zonnehuis

Zonnehuis 3

3941 RB DOORN

Contactgegevens 

Medisch secretariaat

tel nr. 085 488 73 25

e-mail medischsecretariaat@quarijn.nl

Secretariaat Geriatrische Revalidatie 

Zorg (GRZ)

tel nr. 085 488 73 15

e-mail medischsecretariaat@quarijn.nl

“Dankzij de behandeling van de fysiotherapeut ben ik in 
staat om toch veilig en zelfstandig thuis te blijven wonen.”
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Dagbehandeling Revalidatie
Soms heeft iemand meerdere vormen  

van therapie en behandeling nodig om 

thuis de alledaagse dingen zelf te kunnen 

blijven doen. Bijvoorbeeld bij de ziekte  

van Parkinson of na een CVA.  

Op de Dagbehandeling Revalidatie zijn 

alle therapieën afgestemd op uw dagritme.

Deze vorm van dagbehandeling is speciaal 

voor mensen met lichamelijke klachten.

Zoals:

• na een CVA

• na een revalidatieperiode

•  bij een chronische ziekte als Parkinson  

en MS

•  bij een combinatie van meerdere klachten 

die vaak voorkomen bij het ouder worden.

Behandeling op maat
U komt één of meerdere dagen/dagdelen 

naar Dagbehandeling Revalidatie in Het 

Zonnehuis in Doorn. Hier volgt u een  

persoonlijk behandelprogramma. 

Uw huisarts of de specialist ouderengenees

kunde brengt uw situatie in kaart en zet de 

therapievormen in die u nodig heeft.  

Samen met diverse behandelaren, zoals  

de specialist ouderengeneeskunde, fysio

therapeut, ergotherapeut, psycholoog en 

logopedist, werkt u er aan om thuis zo zelf

standig mogelijk te kunnen leven en wonen.

Hoe gaat de aanmelding?
U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig. 

Wij kunnen u een standaardverwijzing geven 

die u door uw huisarts kunt in laten vullen. 

"Misschien kan hier  
als vulling nog een leuke 

quote komen?"
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Vragen?
Service Bureau QuaRijn

tel nr. 085 488 99 00

e-mail servicebureau@quarijn.nl

Vergoeding
De dagbehandeling wordt meestal gefinancierd 

door uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen 

bijdrage, maar de dagbehandeling valt wel 

onder het eigen risico. 

•  Als u een WLZindicatie heeft, wordt de 

dagbehandeling en het vervoer uit de Wet 

Langdurige Zorg (WLZ) vergoed. U betaalt 

hiervoor een eigen bijdrage.

•  Zonder WLZindicatie kunt u gebruik maken 

van de regiotaxi of een machtiging aanvragen 

bij uw zorgverzekering. U betaalt voor het 

vervoer vaak wel een eigen bijdrage.
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Kennis en BehandelCentrum QuaRijn

In het QuaRijn Kennis en Behandel-

Centrum (KBC) kunt u terecht voor  

eerstelijnszorg. Bij het ouder worden  

kunt u last krijgen van klachten en  

ongemakken. Lichamelijk en geestelijk. 

Hoe zorgt u er voor dat u vitaal blijft?  

Wat zijn de mogelijkheden om zo lang 

mogelijk thuis te blijven wonen? 

 

QuaRijn Kennis en BehandelCentrum 

biedt zorg op maat. 

Diverse behandelaren dragen ieder  

een steentje bij aan uw welzijn.  

Ze werken nauw samen, waardoor  

u precies krijgt wat u nodig heeft.

Onze behandelingen
• Diëtetiek

• Fysiotherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Ergotherapie

• Logopedie

• Psychologie

• Bewegen voor ouderen

• Geestelijke begeleiding

• Specialist Ouderengeneeskunde

Vergoeding
De vergoeding van de behandelingen 

is afhankelijk van uw zorgverzekering. 

U kunt bij uw zorgverzekeraar  

navragen of de behandelingen van 

het Kennis en Behandel Centrum 

QuaRijn worden vergoed.

Vragen?
Onze Frontoffice helpt u bij het 

maken van afspraken met uw  

behandelaar. Zij geven u algemene 

informatie over de verschillende 

therapieën en de werkwijze van  

het Kennis en BehandelCentrum.

Frontoffice

tel nr.   0343 474 849

e-mail  kbc@quarijn.nl

Ma t/m do: 8:00 – 16:30 uur

Vrij: 8:00 – 12:00 uur



QUARIJN  |  21

Locaties

U bent welkom in een van 

onze vestigingen. Kunt u  

niet naar ons toe komen,  

dan komen we bij u thuis. 

Neem hiervoor contact op  

met onze Frontoffice.

Kennis en BehandelCentrum 

Bunnik

Bunninchem

Burg. van de Weijerstraat 26 

3981 EJ Bunnik 

Kennis en BehandelCentrum 

Doorn

Het Zonnehuis

Bergweg 2

3941 RB DOORN

Kennis en BehandelCentrum 

Leersum

De Schermerij

Torenzichtlaan 2

3956 HA Leersum

Kennis en BehandelCentrum 

Veenendaal

Over het Spoor

Cavansalaan 24

3903 XD Veenendaal

Kennis en BehandelCentrum 

Wijk bij Duurstede

Gansfortstraat 4

3961 CR Wijk bij Duurstede
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Wonen in een verzorgingshuis
QuaRijn biedt individuele en liefdevolle 

24-uurszorg aan ouderen in het verzor-

gingshuis. In onze woonzorgcentra  

staat prettig wonen en welzijn centraal. 

Dus wonen zoals thuis, maar dan met 

passende ondersteuning.

Voor wie?
Wonen met zorg is bedoeld voor mensen 

die niet meer zelfstandig thuis kunnen 

wonen. Zij hebben zorgprofiel 4, 5 of 6.

Zorg
Onze zorgmedewerkers bieden vanuit  

een respectvolle houding, geborgenheid  

en veiligheid op de afdelingen en woonzorg

locaties van QuaRijn. Daarbij bieden wij 

onze diensten op maat aan. 

Hierbij komen we zoveel mogelijk tegemoet 

aan de wensen van de bewoner. 

Behandeling
Bij de zorg kunnen behandelaren van  

het QuaRijn Kennis en Behandel Centrum 

worden ingeschakeld. Zoals een fysio

therapeut, ergotherapeut, logopedist,  

diëtist en psycholoog. U blijft onder  

behandeling staan bij uw eigen huisarts.

Activiteiten
Binnen het woonzorgcentrum is het  

mogelijk om samen te eten. Ook worden  

er diverse activiteiten georganiseerd. 

Zoals:

•  samen koken

•  spelletjes

•  beweegactiviteiten

•  bingo 

•  muzikale optredens

•  fietsen op de duofiets
"Ik geniet van de reuring 

en gezelligheid."
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Vragen?
Service Bureau QuaRijn

tel nr. 085 488 99 00

e-mail servicebureau@quarijn.nl

Woonzorglocaties
We bieden verzorgingshuiszorg op  

de volgende locaties:

• Beatrix, Doorn

• Bunninchem, Bunnik

• De Ridderhof, Amerongen

Vergoeding
De kosten van wonen met zorg worden vergoed 

vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bewoners 

betalen wel een inkomensafhankelijke eigen 

bijdrage. De bijdrage wordt berekend en geïnd 

door het Centraal Administratiekantoor (CAK).
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Behandeling
In het verpleeghuis is de specialist 

ouderengeneeskunde medisch 

eindverantwoordelijk. De specialist 

ouderengeneeskunde wordt ondersteund 

door de verpleeg kundige. En waar nodig 

ook door de fysio therapeut, ergotherapeut, 

logopedist, maatschappelijk werker, 

psycholoog en activiteitenbegeleider. 

Activiteiten
Binnen het woonzorgcentrum is het 

mogelijk om samen te eten. Ook worden 

er diverse activiteiten georganiseerd. 

Zoals:

•  samen koken

•  spelletjes

•  beweegactiviteiten

•  bingo 

•  muzikale optredens

•  fietsen op de duofiets

Verpleeghuiszorg (somatiek)
QuaRijn biedt verpleeghuiszorg somatiek 

in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis, bij 

Beatrix en Het Zonnehuis in Doorn.  

Voor wie?
Verpleeghuiszorg somatiek is bedoeld  

voor mensen met ernstige lichamelijke 

beperkingen, die daardoor niet meer thuis 

kunnen wonen. Zij hebben zorgprofiel 6  

of zorgprofiel 8. 

Zorg
Verpleeghuiszorg somatiek biedt alle zorg 

die u nodig heeft. Zoals wondverzorging, 

het toedienen van zuurstof, hulp bij het 

wassen en het aansluiten van een infuus.  

Waar?
Ewoud en Elisabeth Gasthuis

Gansfortstraat 4

3961 CR Wijk bij Duurstede

Beatrix

Jacob van Ruijsdaellaan 17

3941 ZE Doorn 

Vergoeding
De kosten van wonen met zorg worden  
vergoed vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz). Bewoners betalen wel een inkomens
afhankelijke eigen bijdrage. De bijdrage 
wordt berekend en geïnd door het  
Centraal Administratiekantoor (CAK). 
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Vragen?
Service Bureau QuaRijn

tel nr. 085 488 99 00

e-mail servicebureau@quarijn.nl

“Ik heb hier nieuwe 
vrienden gemaakt.”
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Kleinschalig wonen met dementie 
QuaRijn biedt individuele en liefdevolle 

24-uurszorg aan dementerende ouderen. 

Binnen het kleinschalig wonen staat wo-

nen en welzijn centraal. Gewoon als het 

kan en bijzonder als het moet, dus wonen 

zoals thuis met passende ondersteuning.

Voor wie?
Kleinschalig wonen is bedoeld voor mensen 

met dementie. Zij hebben zorgprofiel 5 of 

zorgprofiel 7. 

Zorg
De zorgmedewerkers van QuaRijn bieden 

vanuit een respectvolle houding geborgen

heid en veiligheid op de afdelingen en op 

locaties voor kleinschalig wonen. Er wordt 

zoveel mogelijk een thuissituatie gecreëerd. 

Behandeling 
Daarbij bieden wij de diensten van QuaRijn 

op maat aan. Hierbij komen we zoveel 

mogelijk tegemoet aan de wensen van de 

bewoner. Bij de zorg kunnen behandelaren 

van het QuaRijn Kennis en Behandel  

Centrum worden ingeschakeld. Zoals een 

fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, 

diëtist en psycholoog. De specialist oude

rengeneeskunde is verantwoordelijk voor  

de kwaliteit en de voortgang van de zorg. 

Activiteiten
Op de woonzorglocatie of de afdeling 

worden er diverse activiteiten georgani

seerd. Zoals:

•  samen koken

•  spelletjes

•  beweegactiviteiten

•  muzikale optredens

•  fietsen op de duofiets

Ook maken we gebruik van diverse  

welzijnsmiddelen die een dieper contact 

mogelijk maken met cliënten die  

dementie hebben.

Vergoeding
De kosten van kleinschalig wonen  
worden vergoed vanuit de Wet langdurige 
zorg (Wlz). Bewoners betalen wel een in
komensafhankelijke eigen bijdrage. De 
bijdrage wordt berekend en geïnd door het 
Centraal Administratiekantoor (CAK). 
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Locaties kleinschalig wonen
We bieden kleinschalige woonzorg  

voor mensen met dementie op de  

volgende locaties:

• Beatrix, Doorn

• Bunninchem, Bunnik

•  Ewoud en Elisabeth Gasthuis,  

Wijk bij Duurstede

• De Linde, Achterberg

• De Koekoek, Veenendaal

• De Ridderhof, Amerongen

• De Weijer, Bunnik

• De Tabakshof, Elst

• Het Zonnehuis, Doorn

Vragen?
Service Bureau QuaRijn

tel nr. 085 488 99 00

e-mail servicebureau@quarijn.nl
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Korsakov
Heeft u het syndroom van Korsakov  

en kunt u niet meer zelfstandig wonen? 

QuaRijn biedt 24 uur per dag intensieve 

ondersteuning, begeleiding en behan de-

ling op een prachtige nieuwe locatie  

van Het Zonnehuis.

Eigen kamer en gemeen
schappelijke huiskamers
Iedere bewoner heeft een eigen studio met 

badkamer. U mag uw studio naar eigen 

smaak inrichten. Er zijn vier huiskamers 

voor in totaal 40 bewoners. 

De huiskamers zijn sfeervol ingericht  

en grenzen aan een mooie tuin waar  

ook een kas staat. Er is vlakbij een moes

tuin waar de bewoners in kunnen werken. 

Behandeling en begeleiding
Als u op de Korsakovafdeling verblijft,  

krijgt u intensieve begeleiding bij dage  

lijkse activiteiten. QuaRijn biedt haar 

bewoners een gestructureerde, veilige  

en huiselijke omgeving. 

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe 

het gaat met onze bewoners. Daarom zijn 

er veel individuele gesprekken.

Behandelaren
Naast verpleegkundigen, verzorgenden, 

sociaal pedagogisch werkers en mede

werkers maatschappelijke zorg, bestaat  

ons team ook uit activiteitenbegeleiders  

en een beweegagoog. 

Daarnaast is een deskundig behandelteam 

betrokken, waaronder een specialist  

ouderengeneeskunde, een psycholoog,  

een sociaal psychiatrische verpleegkundige, 

een fysiotherapeut en een ergotherapeut.

“Het gebouw is van binnen en  
van buiten echt prachtig!”



Dagprogramma
Op onze units is er een gestructureerd 

dagprogramma dat houvast biedt.  

Bewoners helpen bij de dagelijkse acti  

vi teiten zoals tafeldekken en koffie zetten. 

De afwasmachine in en uitruimen zijn 

activiteiten die cliënten krijgen toegewezen. 

In de huiskamer kunt u ook koken, kaarten, 

televisie kijken of de planten verzorgen.

Activiteitenprogramma
Naast de dagelijkse activiteiten worden  

er ook extra activiteiten georganiseerd. 

Zoals:

• tekenen en schilderen

• spel en beweging

• muziekactiviteiten

• houtbewerken

• werken in de moestuin

• zwemmen
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Vragen?
Service Bureau QuaRijn

tel nr. 085 488 99 00

e-mail servicebureau@quarijn.nl

Vergoeding
De kosten worden vergoed vanuit de  

Wet langdurige zorg (Wlz). Bewoners  

betalen wel een inkomensafhankelijke 

eigen bijdrage. De bijdrage wordt berekend 

en geïnd door het Centraal Administratie

kantoor (CAK). 

Waar?
Het Zonnehuis

Zonnehuis 3

3941 RB DOORN
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Dagbehandeling Korsakov
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w  zorgen.
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Vrijwilligers gezocht!
Bij QuaRijn zijn ruim 500 vrijwilligers actief en daar zijn we heel  
blij mee. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die bij willen  
dragen aan het leef- en woonplezier van ouderen. 

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie en onze 
cliënten! Zij zorgen voor een verbinding met de samenleving en bieden  
cliënten de mogelijkheid daarvan deel uit te blijven maken. Dankzij hun  
bijdrage is er een breder aanbod van activiteiten en is er meer aandacht  
voor (individuele) cliënten. 

Voorbeelden van vrijwilligerswerk
•  Wandelen en fietsen (duofiets)  

met onze cliënten
•  Helpen bij activiteiten
•  Zorgen voor koffie en thee
•  Winkeltje
•  Tuinwerkzaamheden
•  Voorlezen
• B esturen rolstoelbus

•  Helpen bij het ontbijt, de lunch  
of het avondeten

•  Lid van cliëntenraad
 
Vragen?  
Neem contact op met: 
Ivette Albertazzi, 
Adviseur Vrijwilligerswerk
tel nr.   06 12 08 42 20
e-mail  vrijwilligerswerk@quarijn.nl
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Volg QuaRijn op social media!


