
De Rijnhoven - Dichtbij Thuis
Wonen met uitgebreide zorg of alleen basisvoorzieningen

0348 - 44 17 14 info@rijnhoven.nl

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 - 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 thuisgevoel. 
Onze zorg en dienstverlening zijn professioneel georganiseerd, juist om 
persoonlijke aandacht te kunnen geven. Van dagelijkse hulp en onder-
steuning, maaltijdenservice, aansluiting op een alarmservice tot en met 
permanente, intensieve begeleiding.

De Rijnhoven - Dichtbij thuis



Onze missie is: kwetsbare 
ouderen ondersteunen om 
hun kwaliteit van leven te 
bevorderen en zoveel mogelijk 
zelfstandigheid te behouden. 

Om dat te realiseren, zetten 
we al onze expertise en erva-
ring in. Ook werken we samen 
met een groot aantal partners 
in verschillende disciplines. De 
Rijnhoven zoekt de verbinding 
met het sociale netwerk van 
onze cliënten. Onze mede-
werkers zijn vakbekwaam. 
Ze verbinden zich met onze 

organisatie en onze missie. 
Elke medewerker is oprecht 
geïnteresseerd in de cliënt en 
zijn/haar situatie. 

Ze onderhouden een profes-
sionele relatie met elkaar en 
met de cliënt. Die relatie is ge-
baseerd op respect en vertrou-
wen. Bij De Rijnhoven werken 
we in zelfregelende teams met 
een duidelijke eigen verant-
woordelijkheid en de ruimte 
om die naar eigen inzicht in te 
vullen.

Onze missie
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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 kosten voor wonen met zorg 
worden vergoed vanuit de Wlz. 

Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Daarnaast zijn er mo-
gelijkheden voor extra services en meer comfort. Wilt u bijvoorbeeld 
extra schoonmaak of meer begeleiding? Deze extra’s vallen niet binnen 
de basiszorg, maar De Rijnhoven kan ze wel tegen betaling bieden. Onze 
medewerkers van zorgbemiddeling helpen u graag met het aanvragen 
van een indicatie.

Wonen met zorg kan in de locaties Coninckshof, Parkhof en Vijverhof.



Behandeling

Wie ouder wordt, heeft vaak een groeiende behoefte aan zorg. Soms 
hangen klachten en problemen samen met leeftijd. Soms zijn ze het ge-
volg 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. De Rijnhoven heeft een ervaren kennis- en behandelcentrum dat 
voor u klaarstaat. Ook als u thuis woont, kunt u een beroep op hen doen. 
Familie kan bij hen terecht voor advies.

Thuiszorg
Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar u heeft wel zorg 
nodig? Bijvoorbeeld vanwege een blijvende beperking of chronische 
ziekte? Of u wilt na een ziekenhuisopname snel weer naar huis? Dat kan 
met thuiszorg. Via De Rijnhoven organiseert u thuis wat u aan zorg nodig 
heeft: wijkverpleging, huishoudelijke zorg, behandeling en alarmering. 
Er zijn ook mogelijkheden voor volledig of modulair pakket thuis (vpt en 
mpt) en persoongebonden budget (pgb). 7 dagen per week, 24 uur per 
dag. Onze medewerkers zijn zorgprofessionals die zich met hart en ziel 
voor u inzetten. Er zijn wijkteams in: De Meern, Harmelen, Montfoort, 
Veldhuizen, Vleuten en Vleuterweide.
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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 
verzuim. Ze adviseren over zorg en 
behandeling van ouderen met een complex 
klachtenpatroon door onderzoek en 
observatie. Het consultatieteam kan zo 
nodig doorverwijzen naar andere 
behandeldisciplines.

Welzijn
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Wonen voor senioren

U wilt zelfstandig wonen. Het is een geruststellend idee dat de nodige zorg direct
in de buurt beschikbaar is. Voor ouderen heeft De Rijnhoven diverse wooncom-
plexen met uiteenlopende zorgmogelijkheden. Onze deskundige medewerkers
luisteren naar uw persoonlijke wensen en bieden zorg die daarbij aansluit. De
seniorenwoningen hebben een alarm dat 24 uur per dag wordt opgevolgd. Hulp is
daardoor altijd direct beschikbaar als dat nodig is. De zelfstandige woningen lig-
gen in de nabijheid van woon-zorgcentra. Hier kunt u deelnemen aan activiteiten
gericht op beweging en ontspanning. Ook bent u welkom in het aanwezige res-
taurant. Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige woning bij De Rijnhoven? Neem
dan contact  met ons op of bekijk de mogelijkheden op www.woonz.nl.
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De Rijnhoven organiseert tal van welzijnsactivitei-
ten voor haar bewoners. Er zijn zes verschillende 
vormen: individuele activiteiten, woningactivitei-
ten, pleinactiviteiten, verenigingen, grote activi-
teiten en geestelijke verzorging.
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In onze eigen Grand Cafés organiseren we regel-
matig themabijeenkomsten. Bij speciale gelegen-
heden zijn ook familieleden van harte welkom, 
bijvoorbeeld bij het kerstdiner, de paaslunch en de 
high tea op moederdag.

Overdag bij o
Welzijn en activiteiten

Dagbesteding Grand cafés

Wonen voor senioren

U wilt zelfstandig wonen. Het is een geruststellend idee dat de nodige zorg direct 
in de buurt beschikbaar is. Voor ouderen heeft De Rijnhoven diverse wooncom-
plexen met uiteenlopende zorgmogelijkheden. Onze deskundige medewerkers 
luisteren naar uw persoonlijke wensen en bieden zorg die daarbij aansluit. De 
seniorenwoningen hebben een alarm dat 24 uur per dag wordt opgevolgd. Hulp is 
daardoor altijd direct beschikbaar als dat nodig is. De zelfstandige woningen lig-
gen in de nabijheid van woon-zorgcentra. Hier kunt u deelnemen aan activiteiten 
gericht op beweging en ontspanning. Ook bent u welkom in het aanwezige res-
taurant. Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige woning bij De Rijnhoven? Neem 
dan contact  met ons op of bekijk de mogelijkheden op www.woonz.nl.



Voor De Rijnhoven worden vrij-
willigers 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 activi-
teiten, assisteren op woningen of 
werken mee in de moestuin. Wilt 
u ook actief worden als vrijwil-
liger? Neem dan contact op met
de vrijwilligerscoördinator of de
medewerker die uw zorg
coördineert.

Vrijwilligers en familie

De Rijnhoven - Dichtbij thuis

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.




