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



De Rijnhoven - Wonen met zorg

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 - Wonen met zorg

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.



Heeft u 24 uur per dag zorg 
nodig? Bij De Rijnhoven kunt 
u rekenen op de behandeling
die u nodig heeft. Een uitge-
breide staf staat voor u klaar.
En behalve zorgvoorzieningen
hebben de meeste locaties
ook onder meer een restau-
rant, een winkel en een kap-
per. Verder kunt u meedoen
met activiteiten die we orga-
niseren.

Zo blijft u actief en ontmoet 
u andere mensen – als u daar
zin in heeft. De kosten voor

wonen met zorg worden ver-
goed vanuit de Wlz. Hiervoor 
heeft u een indicatie nodig 
van het CIZ. Daarnaast zijn 
er mogelijkheden voor extra 
services en meer comfort. Wilt 
u bijvoorbeeld extra schoon-
maak of meer begeleiding?
Deze extra’s vallen niet binnen
de basiszorg, maar De Rijnho-
ven kan ze wel tegen betaling
bieden. Onze medewerkers
van zorgbemiddeling helpen u
graag met het aanvragen van
een indicatie.

Wonen met zorg
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Kleinschalig groepswonen

Er zijn diverse mogelijkheden als u een woning zoekt waar u in een kleine groep van zes personen of
individueel woont in een kleinschalig complex. Uw dagelijks leven gaat er door zoals u gewend bent.
Met alles wat in elk huishouden gebeurt. Van samen koken en eten, tot boodschappen doen en de was
verzorgen. Een vast team van medewerkers ondersteunt en begeleidt u hierbij. Er is 24 uur per dag
iemand van hen aanwezig. De dagindeling en alle werkzaamheden staan zoveel mogelijk in het teken
van het huiselijke, dagelijkse leven. Bewoners ontvangen -binnen hun indicatie- alle zorg en begelei-
ding die ze nodig hebben. Wij stemmen die zorg zoveel mogelijk af op de mogelijkheden, wensen en
voorkeuren van elke bewoner. Die persoonlijke aanpak noemen we ‘belevingsgerichte zorg’. Vooral bij
de dagelijkse activiteiten zijn ook mantelzorgers en vrijwilligers actief.

trum van Montfoort, een historisch stadje in de Lopikerwaard. Winkels en
etterlijk om de hoek. Op loopafstand is een park met kinderboerderij aanwezig.
n groepswoning met een gemeenschappelijke huiskamer, een zitslaapkamer en

Locaties

Coninckshof
Coninckshof ligt in het centrum van de nieuwe wijk 
Vleuterweide in Leidsche Rijn. Het gebouw telt zes 
royale groepswoningen voor 6 of 7 per-sonen. 
Coninckshof is veel ruimer opgezet dan reguliere 
verpleeghuizen. In de nabijheid van Coninckshof 
ligt een groot winkelcentrum en een cultuurcampus 
met bibliotheek, theater en kunst-uitleen. 
Coninckshof beschikt over een Petit Café, waar 
verschillende activiteiten voor de bewoners geor-
ganiseerd worden. In Coninckshof  hebben 5 wo-
ningen een ruime woon-slaapkamer (25 m2) met 
eigen royale badkamer en toilet en er is 1 woning 
met kamers van 15 m2 en gezamenlijk sanitair. 
Er is een gemeenschappe-lijke woonkamer met 
grote keuken en tuin of Frans balkon.

gcentrum aan de rand van Harmelen. Het bestaat uit vier lage gebouwen die via
d zijn gekoppeld. De bewoners hebben daardoor privacy en bewegingsruimte.
, 20 kleinschalige groepswoningen voor 6 personen met psychogeriatrische

he klachten en 24 individuele appartementen waarvan 12 voor mensen met

Vijverhof
Vijverhof is een nieuw zor 
gangen op de begane gron
Er zijn twee soort woningen
(dementie) en psychiatrisc 
psychiatrische en 12 voor 

Nieuwbouw Vijverhof
Momenteel worden er 6  
nabijheid van Vijverhof. El 
huiskamer in elke woning 

ensen met lichamelijke problemen.



Kleinschalig groepswonen

Er zijn diverse mogelijkheden als u een woning zoekt waar u in een kleine groep van 6, 7 personen of 
individueel woont in een kleinschalig complex. Uw dagelijks leven gaat er door zoals u gewend bent. 
Met alles wat in elk huishouden gebeurt. Van samen koken en eten, tot boodschappen doen en de was 
verzorgen. Een vast team van medewerkers ondersteunt en begeleidt u hierbij. Er is 24 uur per dag 
iemand van hen aanwezig. De dagindeling en alle werkzaamheden staan zoveel mogelijk in het teken 
van het huiselijke, dagelijkse leven. Bewoners ontvangen -binnen hun indicatie- alle zorg en begelei-
ding die ze nodig hebben. Wij stemmen die zorg zoveel mogelijk af op de mogelijkheden, wensen en 
voorkeuren van elke be
de dagelijkse activiteiten

w    oner. Die persoonlijke aanpak noemen we ‘persoonsgerichte zorg’. Vooral  
     bij  zijn ook  familie, vrienden en vrijwilligers actief.

Bloesemhof
Deze locatie ligt in het c
horecagelegenheden zij
Bloesemhof bestaat uit

woningen voor 7 ouderen met psychogeriatrische problematiek gebouwd in de 
lke zitslaapkamer heeft eigen sanitair en er is een gemeenschappelijke 
en een grote gezamenlijke tuin.

twee ruime badkamers.

Vijverhof
Vijverhof is een nieuw zorgcentrum aan de rand van Harmelen. Het bestaat uit vier lage gebouwen die via 
gangen op de begane grond zijn gekoppeld. De bewoners hebben daardoor privacy en bewegingsruimte. 
Er zijn twee soort woningen, 20 kleinschalige groepswoningen voor 6 personen met psychogeriatrische 
(dementie) en psychiatrische klachten en 24 individuele appartementen waarvan 12 voor mensen met 
psychiatrische en 12 voor mensen met lichamelijke problemen.
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Geestelijke verzorging

De somatische (lichamelijke) en psychische (mentale) zorgbehoeftes
krijgen bij ons aandacht. Daarnaast geven we onze bewoners de
gelegenheid hun kerkelijke of levensbeschouwelijke identiteit te be-
leven. Daarvoor biedt De Rijnhoven onder meer diensten, vieringen,
pastorale gespreksgroepen, bijbelgroepen, individuele en groepsge-
wijze ondersteuning bij het bespreken van levensvragen en opvang
in de terminale fase. Dit verschilt per locatie en is heel persoonlijk.
Geestelijke zorg maakt deel uit van het totale zorgaanbod, geheel
afhankelijk van de wens van een bewoner.

Parkhof
In Parkhof kunt u terecht als u zorg nodig heeft 
maar toch zoveel mogelijk zelfstandig wilt blijven 
wonen. Er is deskundige verzorging en verpleging 
en er zijn passende activiteiten. Parkhof ligt aan 
de rand van het Alenveltpark in Vleuten. In 2010 
zijn alle 38 appartementen van het verpleeghuis 
volledig gerenoveerd. De parkachtige omgeving 
is ideaal voor wie van rust en groen houdt. 
Winkels liggen op een steenworp afstand (zowel 
Vleuten als Leidsche Rijn). Dichtbij ligt het 
Leidsche Rijnpark, het grote centrale park van 
Leidsche Rijn. Parkhof is uitstekend bereikbaar.



Geestelijke verzorging

De somatische (lichamelijke) en psychische (mentale) zorgbehoeftes 
krijgen bij ons aandacht. Daarnaast geven we onze bewoners de 
gelegenheid hun kerkelijke of levensbeschouwelijke identiteit te be-
leven. Daarvoor biedt De Rijnhoven onder meer diensten, vieringen, 
pastorale gespreksgroepen, bijbelgroepen, individuele en groepsge-
wijze ondersteuning bij het bespreken van levensvragen en opvang 
in de terminale fase. Dit verschilt per locatie en is heel persoonlijk. 
Geestelijke zorg maakt deel uit van het totale zorgaanbod, geheel 
afhankelijk van de wens van een bewoner.

Behandeling

Op alle locaties staat ons Behandel- en 
adviescentrum voor u klaar. 
Ons Behandel- en adviescentrum bestaat 
uit diëtisten, fysio- en oefentherapeuten 
ergotherapeuten, psychologen, 
specialisten ouderengeneeskunde en 
wondverpleegkundigen. Het team werkt 
multidisciplinair: zij stemmen met elkaar 
af wat de meest effectieve behandeling is.



Wilt u meer weten over 
woonvormen of zorg? 
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.

Vrijwilligers en familie

Voor De Rijnhoven worden vrijwilligers en familie steeds belangrijker. 
Wij vinden contact met de omgeving erg belangrijk op al onze locaties. 
Met vrijwilligers en/of familie wordt het mogelijk meer activiteiten te 
organiseren. Onze vrijwilligers en/of de familie wandelen of fietsen met 
onze bewoners. Ook helpen ze bij diverse activiteiten, assisteren op 
woningen of werken mee in de moestuin. Wilt u ook actief worden als 
vrijwilliger? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator of de 
medewerker die uw zorg coördineert.
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