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Veilig en prettig blijven wonen als u ouder wordt? U kunt 
op QuaRijn rekenen! We bieden veel verschillende 
diensten aan in Rhenen, Veenendaal en Elst. Hierdoor 
vinden we altijd de oplossing die past bij uw persoonlijke 
situatie.   
Meer informatie leest u op de achterkant.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 – 4 88 99 00. 
 
 
 

Veilig en vertrouwd wonen? 
QuaRijn is graag uw goede buur! 
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Thuiszorg van ons wijkteam 
Als u thuiszorg nodig heeft, kunt u op de medewerkers van ons 
wijkteam rekenen. Zij helpen u met wat u nodig heeft. Voor de een is 
dit hulp bij wassen en aankleden of het aan- en uittrekken van 
steunkousen. De ander is misschien geholpen bij goede wond-
verzorging, het geven van injecties of het verzorgen van drains.  
 
 

Uitgebreide zorg 
• Over het Spoor (Veenendaal) biedt naast thuiszorg ook het ‘Volledig Pakket Thuis’ op basis 

van zorgzwaartepakket 4. Dit kunt u vergelijken met de voormalige verzorgingshuiszorg.  
• De Tabakshof (Elst): liefdevolle en warme zorg voor mensen met dementie met extra 

personeel, een riant huis met een ruime, beschutte tuin op het zuiden. Mensen kunnen hier 
terecht voor tijdelijke, langdurige (zzp 4 in overleg, 5 en 7) en terminale dementiezorg. 

• De Koekoek (Veenendaal) biedt mensen met verder gevorderde dementie een warm thuis 
(zorgzwaartepakket 5 en 7). 

Personenalarmering 
Met de alarmeringsmogelijkheden van QuaRijn kunt u langer in uw 
eigen huis blijven wonen. U schakelt snel hulp in als u iets overkomt: 
een veilig gevoel. 

QuaRijn in Veenendaal, Rhenen en Elst 
       

Huishoudelijke hulp 
Kost het u te veel energie om alle huishoudelijke taken zelf 
doen? Wij helpen u. Ook zonder indicatie. 
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Eerstelijnszorg 
Het QuaRijn Kennis en BehandelCentrum in Over het Spoor en 
in De Koekoek biedt diverse vormen van eerstelijnszorg zoals 
fysiotherapie en ergotherapie.  
T 0343 47 48 49  I www.QuaRijnkbc.nl 

Ontmoetingscentrum 
In het ontmoetingscentrum in De Koekoek (Veenendaal) kunnen mensen met beginnende 
dementie zes dagen per week terecht. Wij bieden hen een compleet programma. Mantelzorgers 
kunnen bij ons terecht voor advies en informatie.  
T 085-4886509  I www.dementieveenendaalrhenen.nl 
 


