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Thuiszorg
Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen

Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid 
waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. 
Welkom bij De Rijnhoven.



Heeft u 24 uur per dag zorg nodig? Bij De Rijnhoven kunt u rekenen op de 
behandeling die u nodig heeft. Een uitgebreide staf staat voor u klaar.

En behalve zorgvoorzieningen hebben de meeste locaties ook onder meer 
een restaurant, een winkel en een kapper. Verder kunt u meedoen met 
activiteiten die we organiseren. Zo blijft u actief en ontmoet u andere 
mensen – als u daar zin in heeft.

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-zorgmogelijk-
heden. Van individuele appartementen tot kleinschalig groepswonen. Met 
uitgebreide zorg of alleen met basisvoorzieningen. 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, maaltijdenservice, aansluiting op een alarmservice tot en 
met permanente, intensieve begeleiding.

De Rijnhoven - Thuiszorg



u thuis wat u aan zorg nodig

heeft: wijkverpleging, huis-
houdelijke zorg, behandeling en 
alarmering. Er zijn ook 
mogelijkheden voor vpt, mpt en 
pgb. Onze medewerkers zijn 
zorgprofessionals die zich met 
hart en ziel voor u inzetten. 

Wij zijn er in De Meern, Harmelen, 
Montfoort, en Vleuten.

Thuiszorg

Wilt u zo lang mogelijk zelf-
standig blijven wonen, maar u 
heeft wel zorg nodig? Bijvoor-
beeld vanwege een blijvende 
beperking of chronische ziek-
te? Of u wilt na een zieken-
huisopname snel weer naar 
huis? Dat kan met thuiszorg. 

Via De Rijnhoven organiseert 
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Huishoudelijke hulp

We leveren professionele hulpver-
leners die uw huis schoon kunnen 
houden. Wanneer nodig kunnen ze 
ook boodschappen doen, voor u 
koken of wassen en strijken. 
In de gemeente Montfoort hebben 
we een Wmo-contract afgesloten 
waardoor een deel van de kosten 
vergoed worden.

Wijkverpleging 

Wij ondersteunen u bij algemene dagelijkse handelin-
gen en verpleegtechnische zaken zoals bijvoorbeeld 
wondverzorging of het toedienen van medicatie en/
of een injectie. We werken nauw samen met u, uw 
familie, uw huisarts en organisaties in uw wijk. 

Hierdoor reageren wij snel op veranderingen in uw 
gezondheid. Om wijkverpleging te krijgen, moet u 
geïndiceerd worden door onze wijkverpleegkundige. 
De kosten worden door de basispolis vergoed. 
U betaalt geen eigen bijdrage of een eigen risico.



Alarmering

Wilt u snel iemand kunnen alarmeren, bijvoorbeeld 
als u valt of ergens anders hulp voor nodig hebt? 
Wij kunnen bij u een modern alarmsysteem 
installeren. Hiermee kunt u in noodsituaties met één 
druk op de knop alarm slaan. Het alarmsignaal komt 
binnen bij bijvoorbeeld uw buren of uw kinderen dat 
kunt u zelf kiezen bij de aanleg van het systeem. 
U kunt er ook voor kiezen dat onze professionele mede-
werkers direct hulp bieden. Dat kan met alarmopvolging. 
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Volledig pakket thuis (vpt)

De Rijnhoven levert voor mensen met een Wlz-indicatie in beperkte mate 
'Volledig Pakket Thuis' (vpt). Dit pakket omvat 24-uurs verzorging en 
verpleging, gewoon bij u thuis. 

Daarnaast verzorgen wij de was, houden uw appartement netjes en laten 
de maaltijden bezorgen. Ook kunt u deelnemen aan diverse activiteiten. 
Voor meer informatie over de mogelijkheden voor het vpt kunt u contact 
opnemen met de Zorgbemiddeling.

Modulair pakket thuis (mpt) 

De Rijnhoven levert voor mensen met een Wlz-indicatie 'Modulair Pakket 
Thuis' (mpt). Dit pakket omvat de modules huishoudelijke hulp, 
verzorging, verpleging en behandeling gewoon bij u thuis. 

Ook kunt u deelnemen aan dagbesteding en biedt het mpt de mogelijk-
heid tot logeren. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor het 
mpt, o.a. in combinatie met een pgb, kunt u contact opnemen met de  
Zorgbemiddeling.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget waarmee u zelf uw 
eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen kunt regelen. 
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u kunnen uitleggen waarom 
de zorg in natura niet geschikt is in uw situatie.



Behandeling

Heeft u thuis behandeling nodig van een specialist ouderenzorg, 
fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of psycholoog? Ook dit kan 
De Rijnhoven bieden. Onze specialisten hebben veel ervaring met 
klachten en problemen die samenhangen met ouder worden.
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Meer weten over thuiszorg?

Kijk voor algemene informatie op 
www.rijnhoven.nl of bel 0348 - 441714. 

Voor vragen over verhuur, zorg en/of 
services kunt u bellen met 0800 - 7456468 
of mailen naar ccc@rijnhoven.nl.




