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Behandel- en adviescentrum
In goede handen met uw gezondheidsklachten

Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid 
waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. 
Welkom bij De Rijnhoven. 
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De Rijnhoven - Dichtbij Thuis 
Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. 
En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven. 
Op verschillende locaties aan de westkant van Utrecht biedt 
De Rijnhoven diverse woon-zorgmogelijkheden. Van indivi-
duele appartementen tot kleinschalig groepswonen. 
Met uitgebreide zorg of alleen met basis-voorzieningen. 
U kunt er comfortabel wonen in een sfeer waar u zich thuis voelt. 

Voor alle zorg en begeleiding die u nodig heeft, kunt u op 
ons rekenen. Of wilt u juist alleen basisvoorzieningen? 
Dan woont u in elk geval met het geruststellende idee dat 
zorg binnen handbereik is als u het nodig heeft. 
Onze specialisatie is psychogeriatrie. We doen alles voor 
het thuis-gevoel. Onze zorg en dienstverlening zijn 
professioneel georganiseerd, juist om persoonlijke aandacht 
te kunnen geven. Van dagelijkse hulp en ondersteuning, 
maaltijden-service, aansluiting op een alarmservice tot en 
met perma-nente, intensieve begeleiding.
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Wie ouder wordt, heeft vaak een groeiende behoefte aan zorg. Soms 
hangen klachten en problemen samen met leeftijd. Soms zijn ze het 
gevolg van ziekten of chronische aandoeningen. Ook kunnen 
verschillende klachten een wisselwerking op elkaar hebben. Behandeling 
of therapie kan helpen om klachten te verminderen of anders met 
problemen om te gaan. Bij De Rijnhoven staat het ervaren behandel- en 
adviescentrum voor u klaar. Ook als u thuis woont, kunt u een beroep op 
hen doen. Familie kan bij hen terecht voor advies.

Casemanagers dementie
De casemanager dementie is hét aanspreekpunt voor iedereen die te 
maken krijgt met geheugenproblemen of dementie. Twijfelt u of van 
dementie sprake is? Dan kan één van onze casemanagers dementie u 
adviseren. Zij zijn deskundig en kunnen u doorverwijzen. Daarbij blijft de 
casemanager dementie in het gehele hulpverleningstraject een vast 
aanspreekpunt voor alle betrokkenen, in het bijzonder de huisarts en de 
thuiszorg. Een bezoek aan de casemanager dementie is kosteloos.  

Bel voor meer informatie naar 0348 - 441714 of stuur een email naar 
casemanagementdementie@rijnhoven.nl
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Een gezond leven begint bij een goed voedings- en leefpatroon. Of u 
nu last heeft van overgewicht of een andere (medische) reden heeft om 
uw voedingsgewoonten te veranderen, de diëtisten van De Rijnhoven 
begeleiden u hierbij graag. Diëtetiek De Rijnhoven is gespecialiseerd in 
behandeling en advisering van senioren. 

Diëtisten 

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een regionaal netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die deze complexe aandoe-
ning behandelen. Zij begeleiden cliënten bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De specialisten
ouderenzorg, fysio- en ergotherapeuten van De Rijnhoven maken deel uit van de Parkinsonnetwerken
in de omringende regio’s.

Fysio- en oefentherapeuten 
Heeft u problemen met bewegen of uw houding? Dat kan om allerlei 
redenen zijn. Door een ziekte zoals Parkinson of bijvoorbeeld een 
beroerte. Of heeft u pijn aan uw gewrichten of spieren? Of valt u 
regelmatig? Een andere houding of andere manier van bewegen kan 
uitkomst bieden. We kunnen werken aan uw herstel van de balans tussen 
spanning en ontspanning en de conditie van uw lichaam. 

De fysio- en oefentherapeuten van De Rijnhoven kunnen u en uw 
omgeving hierbij ondersteunen. Ze helpen om uw klachten te vermin-
deren of geven advies hoe u met uw klachten om leert gaan. De fysio- en 
oefentherapeuten van De Rijnhoven richten zich op ouderen. 



Psychologen
De psychologen van De Rijnhoven helpen bij mentale problemen. 
De psycholoog kan u onder meer ondersteunen bij angst, depressie en 
verwerkingsproblemen, zoals sombere gedachten, rouw, moeite met het 
niet meer thuis wonen, karakterveranderingen en/of vergeetachtigheid. 

De psychologen bieden behandeling en begeleiding bij onder andere bij 
geheugenproblemen of depressieve gevoelens. Ook verzorgen de psy-
chologen diagnostiek door middel van gesprekken, (neuro)psychologisch 
onderzoek en observaties. 

Behandelen en verzorgen van wonden van oudere mensen is een vak op 
zich. Wondverpleegkundigen van De Rijnhoven zijn erin gespecialiseerd. 
Ook zorgen zij voor uitleg en begeleiding, zodat mensen met wonden (of 
hun mantelzorger) leren er goed voor te zorgen. Daarnaast kan de wond-
verpleegkundige het team van verzorgenden begeleiden en adviseren. 

Wondverpleegkundigen

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een regionaal netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die deze complexe aandoe-
ning behandelen. Zij begeleiden cliënten bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De specialisten 
ouderenzorg, fysio- en ergotherapeuten van De Rijnhoven maken deel uit van de Parkinsonnetwerken 
in de omringende regio’s. 
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Wie ouder wordt, heeft vaak verschillende klachten. Ze zijn het gevolg 
van ouderdom, een ziekte of restverschijnselen van een doorgemaakte 
ziekte. Dit heet ook wel ‘multimorbiditeit’. Bij De Rijnhoven werken artsen 
die hierin gespecialiseerd zijn. Deze specialisten ouderengeneeskunde 
weten hoe ziektebeelden en leeftijd op elkaar kunnen inwerken en hoe 
klachten verminderd kunnen worden. Voor huisartsen in de regio treden 
ze op als vraagbaak. Soms is het bijvoorbeeld moeilijk voor een huisarts 
om te bepalen of iemand te maken heeft met dementie. 

Specialisten ouderengeneeskunde



Ergotherapeuten
Koken, werken, aankleden, boodschappen doen, veel van onze dagelijkse 
handelingen gaan eigenlijk automatisch. Maar soms maakt ziekte of ou-
derdom een einde aan die vanzelfsprekendheid. Met zorg op maat maakt 
ergotherapie het mogelijk om ‘gewone’ dingen (weer) uit te voeren; thuis, 
op het werk, tijdens sport en vrije tijd. 
De ergotherapeuten van De Rijnhoven richten zich op volwassenen en 
ouderen. Ook kunnen de ergotherapeuten van De Rijnhoven adviseren 
over hulpmiddelen en begeleiden bij de aanvraag hiervan bij de 
gemeente of zorgverzekeraar. 

De ergotherapeuten maken gebruik van EDOMAH, ergotherapie bij 
ouderen met dementie en hun mantelzorg aan huis, een wetenschappelijk 
bewezen behandelmethode.  



PG-consultatieteam 

In het kader van Ketenzorg Dementie kunt u ook een beroep doen op 
het psychogeriatrisch consultatieteam (PG-consultatieteam). Dit team 
bestaat uit specialisten ouderenzorg, psychologen en casemanagers 
dementie. Ze adviseren over zorg en behandeling van ouderen met een 
complex klachtenpatroon door onderzoek en observatie. Het consultatie-
team kan zo nodig doorverwijzen naar andere behandeldisciplines.

Aanvragen en meer informatie

Voor diëtiek, ergo-, fysio- en oefentherapie kunt u rechtstreeks een 
afspraak maken. Voor de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog 
en de wondverpleegkundige is een verwijzing van de huisarts nodig. 
Kijk voor meer informatie op www.rijnhoven.nl of bel 0348 - 441714. 
Woont u op een van onze locaties? Neem dan contact op met de 
medewerker die uw zorg coördineert.
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