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Als u met dementie te maken krijgt, is het fijn te weten dat 
QuaRijn diverse mogelijkheden heeft om u te ondersteunen. 
 
Bij u in huis 
Met wat hulp en ondersteuning kunt u bij beginnende dementie 
nog een tijdje thuis blijven wonen. Bijvoorbeeld met alarmering, 
thuiszorg of hulp bij uw dagindeling. In Bunninchem (Bunnik), De 
Schermerij (Leersum), Over het Spoor (Veenendaal) en het 
Ewoud en Elisabeth Gasthuis (Wijk bij Duurstede) biedt QuaRijn 
het Volledig Pakket Thuis (VPT) aan. Dit pakket bevat de 
complete zorg van een verzorgingshuis maar u blijft in uw eigen 
huis wonen. 
 
Casemanagers dementie 
Bernadet Visser en Gea van der Molen zijn Casemanagers 
Dementie bij QuaRijn. Bernadet: “Als casemanager dementie 
vind ik het belangrijk om dichtbij mijn cliënten en hun naasten te 
staan. We zoeken samen naar mogelijkheden in de telkens 
veranderende situatie. Ik begeleid u, zorg voor de juiste 
informatie, denk met u mee, bied u een luisterend oor en leg 
bijvoorbeeld contacten voor dagbesteding, WMO en zorg. 
Kortom: ik wil er voor u en uw naasten zijn.”  
 
Wilt u in contact komen met onze casemanagers?  
 
Regio Bunnik, Wijk bij Duurstede en Veenendaal 
Bernadet Visser 
M 06-82575461 
E-mail B.Visser@QuaRijn.nl 
Maandag t/m donderdag (woe tot 12 uur)  
 
Regio Utrechtse Heuvelrug en Rhenen 
Gea van der Molen 
M 06 -82473308 
E-mail G.vandermolen@QuaRijn.nl 
Maandag, donderdag, vrijdag (tot 14 uur)    
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Ontmoetingscentra 
QuaRijn participeert in de ontmoetingscentra: Amerongen, 
Doorn en Veenendaal. In Wijk bij Duurstede en Bunninchem 
werken we aan de opbouw van dergelijk centrum. De 
ontmoetingscentra zijn: 
• laagdrempelig: heeft u een vraag, loop dan bij ons binnen.  
• persoonlijk: u krijgt persoonlijk advies: met welke 

ondersteuning bent u of is uw mantelzorger geholpen. 
• breed: we bieden een breed opgezet ondersteunings-

programma voor beginnend dementerenden en diens 
mantelzorger met diverse activiteiten, informatiebijeenkomsten 
en workshops.  

 
 
Dagcentra 
In diverse locaties heeft QuaRijn 
een dagcentrum*). Hier kunt u in 
een ontspannen sfeer anderen 
ontmoeten en meedoen aan 
diverse activiteiten waar u zelf 
uit kiest. We vragen regelmatig 
wat u aan activiteiten wilt en wat 
uw individuele wensen zijn. 
Vervolgens bekijken we of we ons programma en uw wensen op 
elkaar af kunnen stemmen. We zijn zeven dagen per week 
beschikbaar (= 14 dagdelen). Als er voor een dagdeel voldoende 
aanmeldingen zijn, starten we. Dit kan dus ook op zaterdag of 
zondag zijn. In sommige locaties zijn extra mogelijkheden zoals 
een warme maaltijd of behandeling. 
Neem voor informatie (alsmede informatie over vervoer naar het 
dagcentrum) contact op met ons Service Bureau.  
 
*) Locaties met een dagcentrum: Bunninchem (Bunnik), Beatrix en Het 
Zonnehuis (Doorn),  De Schermerij (Leersum), Maarn (in Trompstaete) en 
het Ewoud en Elisabeth Gasthuis (Wijk bij Duurstede) 
 
 
 
 

http://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/dienstenfolders/Ontmoetingscentrum_Amerongen.pdf
http://www.dementieveenendaalrhenen.nl/page/2759/ontmoetingscentrum.html
http://www.dementieveenendaalrhenen.nl/page/2759/ontmoetingscentrum.html
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Kleinschalig wonen 
Als thuis wonen niet meer gaat, biedt QuaRijn u een nieuw thuis. 
In vijf plaatsen heeft QuaRijn kleinschalige woonvormen voor 
dementerenden:  

• Amerongen, De Ridderhof 
• Doorn, Beatrix en Het Zonnehuis 
• Elst, De Tabakshof 
• Veenendaal, De Koekoek  
• Wijk bij Duurstede, Ewoud en Elisabeth Gasthuis.  

De ene locatie is net weer wat anders dan de andere. Overal 
geldt: we doen alles zo veel mogelijk als thuis. Wat iemand nog 
kan en leuk vindt om te doen, is het uitgangspunt. Net als veel 
individuele aandacht voor u. We weten wat uw wensen zijn, 
omdat we dit met elkaar hebben besproken en hebben 
opgeschreven in uw leefplan. De huiskamers zijn net als bij u 
thuis de centrale plaats in huis. Maar als u lekker even op uw 
eigen kamer wilt zitten, kan dat natuurlijk ook.  
Onze medewerkers bieden intensieve verzorging en begeleiding, 
de klok rond. Het extra beetje glans aan uw dag wordt door onze 
vrijwilligers gegeven. Familie en kennissen betrekken we graag 
bij uw verblijf bij ons. 
 
Intensieve verpleging 
Diverse locaties van QuaRijn hebben een verpleegunit voor nog 
meer intensieve zorg. 
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QuaRijn Service Bureau 
 
Heeft u vragen of wilt u een rondleiding in een van onze 
locaties, neem dan contact op met ons Service Bureau. 
 
T 085 – 4 88 99 00 
 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur 
E servicebureau@QuaRijn.nl 
I www.QuaRijn.nl  
 

 

QuaRijn Kennis en BehandelCentrum 
 
Twijfelt u of u met dementie te maken heeft?  
Vraag dan aan uw huisarts een verwijzing naar het 
QuaRijn Kennis en BehandelCentrum.  
We geven u dan snel duidelijkheid. 
  
T (0343) 47 48 49 
E   kbc@QuaRijn.nl 
I www.QuaRijn.nl  
 

 

Informatie over dementie: www.alzheimer-nederland.nl 
 

http://www.quarijn.nl/
http://www.quarijn.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/

