Ondersteuning
bij levensvragen
Geestelijke verzorging

Kennis- en
BehandelCentrum
Specialist in ouderenzorg

VERANDERING EN LEVENSVRAGEN

Door veroudering, ziekte of
beperking kunt u ingrijpende
veranderingen doormaken.
Dat is niet altijd gemakkelijk.
Hoe gaat u hiermee om?
De geestelijk verzorger biedt
u een luisterend oor, een open
gesprek en advies.
QUARIJN KENNIS- EN
BEHANDELCENTRUM BIEDT
ZORG OP MAAT.

Het behandelteam werkt nauw
samen, waardoor u precies
krijgt wat u nodig heeft.
U kunt terecht op een van
onze vijf locaties.

Gebeurtenissen die uw leven
veranderen hebben invloed op uw
gevoel van geestelijk welbevinden.
Misschien heeft u weleens een
gedachte als: ‘waarom overkomt
mij dit?’
Wanneer schakelt u een geestelijk
verzorger in? Hij of zij kan u
bijvoorbeeld ondersteunen bij
de volgende levensvragen:
• Hoe ga ik om met toenemende
afhankelijkheid?
• Hoe leid ik het leven dat bij
me past?
• Wat geeft mij steun en houvast?
• Hoe ga ik met verlies om?
• Hoe kan ik nog van betekenis zijn?
GESPREK EN ADVIES
Bij de geestelijk verzorger is tijd om
stil te staan bij wat er speelt. U kunt
echt uw verhaal kwijt. Zo ontstaat
ruimte om anders tegen levenszaken
aan te kijken. Dat geeft lucht.
Gelijkwaardigheid en vertrouwelijkheid zijn hierbij het uitgangspunt.
Indien door u gewenst kunnen ook
anderen betrokken worden bij de
gesprekken. Hierdoor krijgen zij meer
zicht op de situatie en kunnen ze
beter voor u én voor zichzelf zorgen.

Geestelijke verzorging is een
uitnodigende en laagdrempelige
ontmoeting van mens tot mens.
VERGOEDING EN KWALITEIT
Voor geestelijke verzorging bij u
thuis, informeren we u graag over
de mogelijkheden en de vergoeding.
QuaRijn staat voor kwaliteit en is een
gecertificeerde organisatie. Alle geestelijk
verzorgers zijn geregistreerd in het SKGV
en lid van de VGVZ. U kunt rekenen op
een deskundige behandeling en een
betrouwbaar advies.

“Tijdens de gesprekken
met de geestelijk
verzorger kreeg ik
alle ruimte voor mijn
verhaal. Ze luisterde
en dacht mee. Hierdoor
ontstond meer helderheid over waar ik nu
sta in mijn leven. Ook
de groepsactiviteiten en
rituelen droegen bij aan
de acceptatie van mijn
situatie.”
Man, 83 jaar

BIJ QUARIJN KENNISEN BEHANDELCENTRUM
KUNT U TERECHT VOOR:
(Geriatrie)fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie
Diëtetiek
Bewegingsagogiek
Psychologische hulp
Geestelijke verzorging
Ouderengeneeskunde

INFORMATIE EN AFSPRAKEN
Bel naar (0343) 47 48 49
(maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 16.30 uur).

QuaRijn KBC
Bergweg 2, 3941 RB Doorn
www.QuaRijnKBC.nl
www.QuaRijn.nl

ONZE LOCATIES

= Locatie QuaRijn KBC
= Behandeling aan huis

Maarn

Bunnik
Odijk

Maarsbergen

DriebergenRijsenburg

Doorn
Werkhoven

Beatrix

Utrechtse Heuvelrug

Het Zonnehuis
Langbroek

Cothen

Wijk bij Duurstede

Overberg

Over het
Spoor

Leersum
De Schermerij

Veenendaal
Amerongen

De Koekoek
Elst
Remmerden
Achterberg

Rhenen

QuaRijn Kennis- en BehandelCentrum
is onderdeel van stichting QuaRijn.

