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Voorwoord
Mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig thuis. Soms gaat dat 
helaas gepaard met dementie. Veel dementie-patiënten hebben familie 
of vrienden die helpen met de dagelijkse zorg. 
En daarnaast is er in Wijk bij Duurstede gelukkig veel ondersteuning en 
zorg te krijgen. 

Maar niet iedereen is op de hoogte van alle mogelijkheden. Daarom 
is dit informatieboekje opgesteld, met informatie over welzijn, wonen, 
ondersteuning, leuke activiteiten en zorg. Het is bedoeld om u op weg te 
helpen als inwoner of mantelzorger. 
Wijkse casemanagers dementie, loket Wijk, de gemeente en veel andere 
partijen hebben samengewerkt om dit boekje op te stellen. 
Ik hoop dat u er veel aan heeft!

Wil Kosterman, wethouder.
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Loket Wijk
Heeft u of hebben uw mantelzorger(s) vragen  over ondersteuning, zorg, 
welzijn, wonen en mantelzorg? Neem dan contact op met  Loket Wijk. 
Het loket  is er voor alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede. 
Het kan u helpen bij deze vragen.
Loket Wijk hoort bij  de welzijnsstichting Binding, net als onder andere 
ook het Steunpunt Mantelzorg. Meer informatie daarover staat verderop 
in dit boekje. 

Casemanager dementie
Een casemanager dementie kan het vaste aanspreekpunt zijn tijdens het 
verloop van uw ziekte. |Uw contactpersoon dus. Heeft u de diagnose 
dementie gekregen? Dan kunt u met hem of haar contact opnemen. Een 
casemanager dementie denkt mee, luistert, adviseert en ondersteunt 
u.  Hij of zij kan de weg wijzen naar de benodigde ondersteuning of naar 
geschikte activiteiten, kan meekijken naar geschikte woningaanpassingen, 
etc. De casemanager ondersteunt en biedt een luisterend oor aan uw 
mantelzorger.

Hoe regel ik een casemanager dementie? 
Uw huisarts of het ziekenhuis kan u, na het stellen van de diagnose, 
doorverwijzen naar een casemanager in de gemeente. Met de contact-
gegevens achterin dit informatieboekje kunt u ook zelf contact opnemen 
met een casemanager. Bij elke thuiszorgorganisatie in de gemeente zijn 
één of meerdere casemanagers werkzaam.

Hoe betaal ik een casemanager dementie? 
Casemanagement valt onder uw ziektekostenverzekering. 
U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar of vraag de 
mogelijkheden na bij uw casemanager. 

Stichting Binding – loket Wijk
Steenstraat 14a
3961 VP Wijk bij Duurstede
Telefoon: 0343 473070
info@loketwijk.nl

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.30 uur
Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.
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Mantelzorgondersteuning
Zorgt u langdurig voor uw naaste met dementie? Dan bent u mantelzor-
ger. Wilt u daarbij ondersteuning? Er zijn hiervoor verschillende mogelijk-
heden.  

Stichting Binding
Als mantelzorger in de gemeente Wijk bij Duurstede kunt u met al uw 
vragen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Binding. Bij 
vragen of om een afspraak te maken kunt u een mail sturen of bellen.  
De gegevens staan  in de contactlijst achterin dit boekje.  

Mezzo
Mezzo is een landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers. 
Op de site van Mezzo (www.mezzo.nl) vindt u informatie over geldzaken, 
wonen, werk, steun en advies. Er staan ook  ervaringsverhalen van 
mantelzorgers. Bij  vragen kunt u ook de Mezzo Mantelzorglijn bellen op 
0900 2020496. Of stuur een mail naar mantelzorglijn@mezzo.nl. 

Respijtzorg
Wenst u  wat tijd voor uzelf? Dan is het misschien mogelijk om een zorg-
professional of vrijwilliger in te schakelen. We noemen dit respijtzorg. 
U draagt dan de zorgtaken tijdelijk over aan een ander. 
Landelijk zijn er bij de organisatie Handjehelpen vrijwilligers die tijdelijk 
de zorg van u overnemen of u ondersteunen in de zorg of klusjes. 
Op www.tijdvoorjezelf.mezzo.nl staat een landelijke lijst met alle 
mogelijkheden voor respijtzorg. U kunt dit ook regelen via WijkHelpt 
bij de stichting Binding: www.wijkhelpt.nl. In de gemeente kunt u ook 
terecht bij Stand-By Duurstede. Stand-By kan een vrijwilliger aan u kop-
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Hoe kan ik een Wmo-indicatie aanvragen? 
Een Wmo-indicatie kunt u aanvragen bij Loket Wijk in Wijk bij Duurstede. 
Wanneer u een indicatie aanvraagt, maakt een Wmo-adviseur een afspraak  
om uw aanvraag te bespreken. 
Meestal krijgt u binnen zes weken bericht of u een indicatie krijgt. U kunt 
Loket Wijk vragen naar  de mogelijkheden.

Wat betaal ik voor de Wmo?
De gemeente kan u vragen om een eigen bijdrage te betalen. Met de 
rekenhulp van het CAK is de verwachte eigen bijdrage te berekenen voor 
de Wmo (www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp). Het Rijk 
heeft hiervoor maximale bedragen vastgesteld.

Wat kan ik met een Wlz-indicatie?
Wlz staat voor de Wet langdurige zorg. Wanneer de ziekte zo ver gevor-
derd is dat 24 uur per dag zorg nodig is, vraagt u een Wlz-indicatie aan. U 
kunt deze zorg thuis of in een verpleeghuis ontvangen. 

Hoe kan ik een Wlz-indicatie aanvragen? 
U kunt een Wlz-indicatie aanvragen via het Centrum indicatiestelling zorg 
(CIZ) door middel van het formulier op de site (www.ciz.nl). Uw casema-
nager kan u helpen met het invullen van dit formulier. Het CIZ maakt dan 
met u een afspraak voor een huisbezoek. Ook kan de organisatie MEE u 
hierin ondersteunen. 

Wat betaal ik voor de Wlz?
Voor zorg vanuit de Wlz is een eigen bijdrage verschuldigd. Met de 
rekenhulp van het CAK is de verwachte eigen bijdrage te  berekenen op 
www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. 

pelen die u tijdelijk kan vervangen als mantelzorger. De service is gratis, 
ook voor mensen  zonder indicatie. Informatie hierover is te verkrijgen 
bij Loket Wijk.Vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering 
kunnen er ook mogelijkheden zijn voor logeerzorg. Neem hierover con-
tact op met uw zorgverzekeraar. 
Bovendien zijn er in de gemeente enkele mogelijkheden voor logeerzorg. 
Vraag bij Loket Wijk naar  logeerzorg en andere vormen van respijtzorg. 

Alzheimer Nederland
Speciaal voor mantelzorgers en naasten van mensen met dementie is de 
website www.dementie.nl ontwikkeld met informatie over de ziekte. 
Ook kunt u in contact komen met andere mantelzorgers en hun erva-
ringen of tips lezen. Alzheimer Nederland heeft een app ontwikkeld, de 
‘Alzheimer Assistent’. Deze app kunt u downloaden op uw computer, 
tablet of telefoon. De app bevat adviezen van zorgprofessionals en 
andere mantelzorgers.  

Ondersteuning in en om 
de woning
Er zijn verschillende vormen van zorg en ondersteuning mogelijk, die 
kunnen helpen bij het zelfstandig wonen met dementie. Voor sommige 
vormen van ondersteuning is een indicatie nodig. 

Wat kan ik met een Wmo-indicatie?
Heeft  u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en 
hulpmiddelen nodig ? Dit kunt u soms krijgen vanuit de Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning). Hetzelfde geldt voor dagbesteding. U moet 
dan een Wmo-indicatie aan vragen. 
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Zelfstandig wonen met 
dementie
Om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis wonen mogelijk te maken, 
kunnen aanpassingen in uw woning of (technologische) hulpmiddelen u 
en uw mantelzorger ondersteunen.

Woningaanpassingen
De ergotherapeut of  de casemanager dementie hebben veel kennis over 
het zo veilig mogelijk houden van uw woning. In de handreiking ‘’Aanpas-
singen in en om de woning, in verband met dementie’’ van het zorginno-
vatiebureau DAZ, staan tips om uw huis zo goed mogelijk aan te passen. 
De handreiking is te downloaden op de volgende website: 
www.modernedementiezorg.nl/project.php?id=10.

Hulpmiddelen
Hulpmiddelen als een seniorentelefoon, anti-slipmatjes of personen- 
alarmering kunnen een bijdrage leveren aan uw veiligheid in en om het 
huis. Vraag naar de mogelijkheden bij uw casemanager dementie of een  
ergotherapeut. Raadpleeg voor handige hulpmiddelen de hulpmiddelen-
wijzer van Vilans op www.hulpmiddelenwijzer.nl. Huren of kopen van 
hulpmiddelen kan in Wijk bij Duurstede bij het Uitleenpunt Zorgartikelen 
aan de Gansfortstraat 8 (bij Vitras). Zie www.vitras.nl/hulpmiddelen voor 
meer informatie. In sommige gevallen worden woningaanpassingen ver-
goed. Loket Wijk heeft  informatie over geschikte woningaanpassingen of 
hulpmiddelen. 

Wegwijs met 
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In de meeste gevallen dient u de genoemde hulpmiddelen zelf aan te 
schaffen en te betalen. 

Personenalarmering
Personenalarmering kan helpen bij situaties als valincidenten of het 
kwijtraken van de weg. Via de personenalarmering gaat er een signaal 
naar uw naasten of naar een professionele hulpverlener. 
Als u om medische redenen personenalarmering nodig heeft, kunt u met 
een verklaring van de huisarts deze eventueel vergoed krijgen van uw 
zorgverzekeraar. In de gemeente kunnen thuiszorgorganisaties perso-
nenalarmering voor u regelen. Uw casemanager dementie kan u verder 
helpen. 

GPS-systemen
Dwaalgedrag en het kwijtraken van de weg buiten, komt veel voor bij 
mensen met dementie. Door een GPS-systeem kan uw mantelzorger 
zien waar u bent. Het kan uzelf ook zelfstandigheid en vrijheid geven. 
Een ergotherapeut kan helpen bij het vinden van een geschikt  
GPS-systeem of een andere oplossing voor het dwaalgedrag. Ook kunt 
u de Keuzehulp GPS-systemen van Vilans gebruiken. Deze kunt u op 
internet vinden: www.domoticawonenzorg.nl/Site_Domotica/docs/
keuzehulp-gps-systemen-dementie-gehandicapten.pdf. 

Ergotherapeut
Moet uw huis veiliger worden ingericht? Een ergotherapeut kan u hierbij 
helpen! Ook kan hij of zij  u advies geven over handige hulpmiddelen, 
domotica en aanpassingen in uw woning. De zorgverzekering vergoedt 
tien uur ergotherapie per kalenderjaar. 

Veiligheid
Tijdens uw ziekte is het mogelijk dat u bepaalde handelingen vergeet. 
Bij voorbeeld het gas uitzetten in de keuken. Om de risico’s op een brand 
te verkleinen, kunt u samen met uw mantelzorger bekijken wat wel en 
niet goed gaat. Ook kan een ergotherapeut helpen met hulpmiddelen, 
aanpassingen en het (anders) aanleren van handelingen. 
Het team Brandonderzoek van Veiligheidsregio Utrecht heeft een folder 
samengesteld: ‘Brand in jouw huis?’. In deze folder vindt u onder andere 
oorzaken van brand en tips over brandpreventie. Kijk hiervoor op: http://
vrubrandweer.nl/images/Documenten/Vast/Folder_woningbranden.pdf
Mensen met dementie lopen meer risico op vallen, omdat zij situaties 
minder goed inschatten of minder goed kunnen zien. 
De ergotherapeut geeft adviezen om de risico’s te verkleinen en op de 
site www.dementie.nl kunt u tips lezen om vallen te voorkomen.
Ook een  fysiotherapeut kan u helpen om  risicofactoren te herkennen 
en vallen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Domotica
Domotica staan voor technologische hulpmiddelen voor veiligheid of 
gemak in en om uw woning. 
Deze functiewijzer kunt u vinden op de website:
www.domoticawonenzorg.nl/dwz/Functiewijzer_domotica_voor_
thuiswonende_mensen_met_dementie.html.  Een voorbeeld  is een 
digitale agenda, waarin familie en andere betrokkenen kunnen aangeven 
wanneer ze op bezoek komen of hoe taken verdeeld worden. 
Op www.domoticawonenenzorg.nl zijn nog meer adviezen en informatie 
te vinden. Ook Loket Wijk kan u helpen met informatie over geschikte 
domotica in uw huis. 

https://www.domoticawonenzorg.nl/
https://www.domoticawonenzorg.nl/dwz/Functiewijzer_domotica_voor_thuiswonende_mensen_met_dementie.html
https://www.domoticawonenzorg.nl/Site_Domotica/docs/keuzehulp-gps-systemen-dementie-gehandicapten.pdf
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Zorgmogelijkheden in  
Wijk bij Duurstede
Verpleeghuis
Wanneer thuis wonen niet meer gaat, kunt u in Wijk bij Duurstede 
naarhet Ewoud en Elisabeth Gasthuis of Zorgvilla Poort van Wijk. Voor 
verpleeghuiszorg is een Wlz-indicatie nodig voor ‘zorg met verblijf’. Met 
een indicatie geeft kunt ook naar een  verpleeghuiszorg in een andere 
gemeente. U kunt informeren naar de mogelijkheden bij een  verpleeg-
huis zelf of bij uw casemanager dementie. Soms zijn er wachtlijsten.

Fysiotherapie 
Als u merkt dat u fysiek beperkt wordt,  kunt u zelf contact opnemen met 
een fysiotherapeut. Doorverwijzing door uw huisarts is ook mogelijk.  
Fysiotherapie wordt meestal gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekering. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering.

Thuiszorg en wijkverpleging
Thuiszorg valt onder uw zorgverzekering. Medewerkers thuiszorg of 
wijkverpleegkundigen helpen bij het aankleden, wassen, het innemen 
van uw medicijnen of verrichten andere medische handelingen als 
wondverzorging. De thuiszorgorganisaties in Wijk bij Duurstede zijn  
Vitras, Buurtzorg Nederland en QuaRijn. De organisaties werken met 
verschillende teams. De huisarts of de casemanager dementie kunnen u 
hierover meer vertellen. Adressen en telefoonnummers zijn achterin dit 
boekje te vinden.

Wegwijs met 
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(Sociale) activiteiten
Voor mensen met dementie is het belangrijk om actief te blijven. Om 
anderen te ontmoeten, het geheugen te trainen of omdat het leuk is.

Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen
In een Alzheimer Café, Trefpunt of Theehuis kunt u terecht voor bijeen-
komsten over de ziekte of het omgaan met de ziekte. Vrijwilligers van 
Alzheimer Nederland organiseren deze bijeenkomsten. Samen met uw 
mantelzorger kunt u deze bijeenkomsten bezoeken. Ook is de mogelijk-
heid om ervaringen uit te wisselen met andere ervaringsdeskundigen. 
De bijeenkomsten vinden een keer in de maand plaats. Iedere bijeen-
komst is er een ander thema. 

Een Reizend Alzheimer Café is in de Utrechtse Heuvelrug. Dit Café is 
afwisselend in Doorn, Maarn of Amerongen. Ook bevindt zich een  
Alzheimer Café in Culemborg. Voor meer informatie over de data en 
plaats van de bijeenkomsten kunt u naar de website:
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios. In de loop van 2018 gaat er 
ook in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede een  
Alzheimer Café van start.

Stichting Binding organiseert regelmatig bijeenkomsten voor mantelzor-
gers. Deze staan in de lokale krant aangekondigd of zijn te vinden op de 
website van Binding: www.stichting-binding.nl

Logopedie
Mensen met dementie kunnen moeite krijgen met hun taal of spraak. 
Een logopedist kan hierbij helpen. Logopedie valt meestal onder het 
basispakket van uw zorgverzekering. Voor behandeling door een logope-
dist  is een verwijzing nodig van uw huisarts of van een andere medische 
specialist Afdeling Geriatrie.

Ziekenhuizen - Afdeling Geriatrie en  
geheugenpoli
De afdeling Geriatrie in het ziekenhuis houdt zich bezig met ziektebeel-
den die door veroudering beïnvloed of veroorzaakt worden. Dementie 
valt ook onder deze ziektebeelden. Op de afdeling Geriatrie kunnen 
artsen de diagnose dementie vaststellen. Gedurende het verloop kunt u 
bij de afdeling terecht voor eventuele behandeling van de symptomen of 
van de ziekte. 

De dichtstbijzijnde afdeling Geriatrie is in het UMC Utrecht. Het Diaco-
nessenziekenhuis in Utrecht heeft een geheugenpoli. U heeft hiervoor 
een doorverwijzing van uw huisarts nodig. Adressen vindt u achterin dit 
boekje.
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In de gemeente Wijk bij Duurstede en omstreken zijn er meerdere 
mogelijkheden tot dagbesteding. Voor informatie hierover kunt u terecht 
bij uw casemanager dementie of Loket Wijk. 

Voor het vervoer naar de dagbesteding kunt u eerst met uw casemanager 
de mogelijkheden in uw netwerk bekijken. Wellicht kan uw naaste u 
erheen brengen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een 
Wmo-indicatie voor vervoer naar dagbesteding aanvragen bij Loket Wijk.
 

Activiteiten senioren 
Stichting Binding organiseert activiteiten voor senioren. Hierbij kunt u 
denken aan sportieve activiteiten als gymnastiek en yoga. Ook kunt u 
samen met anderen kaarten of bingoën. Voor de activiteiten kunt u 
contact opnemen met Stichting Binding of kijken op de website 
www.stichting-binding.nl.

Verschillende sportscholen in de gemeente bieden seniorenfitness aan 
of hebben speciale beweeggroepen voor ouderen. Voor de mogelijkhe-
den kunt u informeren bij uw casemanager dementie, bij de sportscho-
len  of bij Loket Wijk.

Bij het Ewoud en Elisabeth Gasthuis is een beweeg- en beleeftuin  
aangelegd. In deze tuin kunt u met verschillende toestellen uw balans, 
coördinatie en spierkracht verbeteren. Ook kunt u  daar jeu de boules 
spelen. 

Dagbesteding
Dagbesteding kan een zinvolle tijdsbesteding bieden, gelegenheid 
bieden tot ontmoeting  en uw mantelzorger ontlasten. Er zijn dagbeste-
dingsmogelijkheden speciaal voor mensen met dementie. 
Voor dagbesteding heeft u een Wmo-indicatie nodig, deze kunt u 
aanvragen bij Loket Wijk. 

Wegwijs met 
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de dienst wordt een kleine bijdrage gevraagd. Voor meer informatie over 
de kosten en mogelijkheden kunt u contact opnemen met WijkHelpt. De 
gegevens zijn te vinden in de contactlijst achterin dit boekje.

Vervoer
Binnen de gemeente is er een vervoersmogelijkheid beschikbaar via de 
Wijkse Dienst. De Wijkse Dienst haalt u thuis op en brengt u op de plek 
van bestemming. De service is ook toegankelijk voor mensen in een 
rolstoel. Het is handig om dit aan te geven wanneer  u belt om een rit af 
te spreken. Voor de actuele tarieven en meer informatie: zie de contact-
gegevens achterin dit boekje. 

U kunt ook reizen met de Regiotaxi Eemland-Heuvelrug. Informatie staat 
op de website www.regiotaxieemlandheuvelrug.nl. 
Als u een Wmo-indicatie heeft voor vervoer, dan krijgt u een 
Wmo-kortingspasje. U kunt dan reizen met een kortingstarief. Meer 
informatie is te krijgen bij Loket Wijk. 

Overige lokale onder-
steuningsmogelijkheden
Tafeltje-Dek-Je
Lukt het niet goed om zelfstandig te koken? Dan kunt u  Tafeltje-Dek-Je 
inschakelen. Er wordt een verse maaltijd bereid en thuis bezorgd. U 
betaalt daarvoor een bijdrage. Het telefoonnummer kunt u vinden in de 
lijst met contactgegevens. Er zijn ook andere organisaties die maaltijden 
bieden. Loket Wijk heeft een overzicht van de mogelijkheden. 

Was- en strijkservice
Tegen betaling kunt u gebruikmaken van de was- en strijkservice van 
het Ewoud en Elisabeth Gasthuis. Wanneer u huishoudelijke hulp krijgt 
vanuit de Wmo, kunt u de service krijgen tegen een gereduceerd tarief. 
Wilt u gebruik maken van de service of wilt u de actuele tarieven weten? 
Dan kunt u bellen naar het Ewoud en Elisabeth Gasthuis of langsgaan bij 
de receptie. 

WijkHelpt
Heeft u een klusje in de tuin of in huis waar u hulp bij kunt gebruiken? 
Of zoekt u vervoer naar een arts? Dan kunt u bellen of mailen naar
WijkHelpt. WijkHelpt is voor alle inwoners van de gemeente 
Wijk bij Duurstede met een minimaal netwerk en een kleine beurs. 
U kunt uw vraag ook zelf op de website www.wijkhelpt.nl zetten.
De ondersteuning van WijkHelpt is niet geheel kosteloos. Afhankelijk van 
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Juridische en financiële 
ondersteuning
Wanneer u de diagnose dementie heeft gekregen, kan het nuttig  
zijn om uw financiële en juridische zaken na te lopen. Op de site van 
Alzheimer Nederland kunt u de brochure ‘’Rechtsbescherming bij 
dementie’’ downloaden. In deze brochure vindt u informatie over het 
vastleggen van juridische en financiële zaken. 

Levenstestament en volmacht
Wensen vastleggen in een levenstestament moet u op tijdregelen. Heeft 
u bepaalde wensen betreffende uw persoonlijke verzorging? Geef uw 
naaste een volmacht, zodat uw wensen worden nageleefd. Met een vol-
macht geeft u uw naaste de bevoegdheid om beslissingen namens u te 
nemen, bijvoorbeeld over uw financiën of uw medische verzorging. 

Levenseinde
In een schriftelijke wilsverklaring of een wilsbeschikking kunt u vast-
leggen welke zorg u wel/niet wilt ontvangen. Indien u geen reanimatie 
wenst, kunt u dat vastleggen. Hiervoor is geen notaris nodig. Het is wel 
belangrijk om een  wilsverklaring met uw huisarts en uw mantelzorger te 
bespreken. En af te spreken met uw naaste waar deze wordt bewaard.

Notaris
Een notaris kan voor u belangrijke overeenkomsten en verklaringen rechts-
geldig maken. Op de site www.notaris.nl kunt u een notaris in de buurt 
vinden. Ook kunt op deze site meer informatie vinden over juridische en 
financiële zaken. U kunt ook bellen met vragen naar de Notaristelefoon, zie 
voor het telefoonnummer de contactlijst achterin dit boekje.
Uw casemanager dementie kan u ook helpen met zoeken naar een notaris.

Wegwijs met 
dementie
in de gemeente Wijk bij Duurstede
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Landelijke en regionale 
ondersteunings- 
mogelijkheden
Alzheimer Nederland
U kunt samen met uw mantelzorger voor hulp terecht bij de organisatie 
Alzheimer Nederland. Op de site https://www.alzheimer-nederland.nl/
informatie-brochure kunt u verschillende brochures downloaden met 
betrekking tot de ziekte. Deze folders geven u bijvoorbeeld informatie 
over thuis wonen met dementie of omgaan met dementie. 

Ook is er via de site van Alzheimer Nederland een forum beschikbaar 
waar u of uw mantelzorger(s) (anoniem) kunnen praten over gevoelens, 
praktische zaken of om advies kunnen vragen aan lotgenoten of 
vrijwilligers. 

Veilig Thuis
Wanneer u zich niet veilig voelt thuis of in het contact met een hulpverle-
ner, kunt u contact opnemen met de organisatie Veilig Thuis. Veilig Thuis 
biedt u hulp, advies en informatie. 

Ook is er de mogelijkheid om officieel een melding te doen van lichame-
lijk of psychisch geweld. U kunt hen ook anoniem bellen op het nummer 
dat in de contactlijst staat.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht
De organisatie MEE biedt ondersteuning aan mensen met een beper-
king of ziekte en hun naasten. U kunt gratis en zonder indicatie bij MEE 
terecht,  onder andere de Wmo, de Wlz en zorg en ondersteuning. MEE 
biedt ook onafhankelijke cliëntondersteuning aan die kunnen helpen 
bij het aanvragen van indicaties. Dit is gratis. Met de contactgegevens 
achterin deze informatieboekje kunt u hen benaderen.

Dementheek Veenendaal
Bij de Dementheek in Veenendaal kunt u boeken en materialen lenen 
met meer informatie over de ziekte. Ook geven deze materialen u hand-
vaten om te leren omgaan met dementie. 

Het boek Had ik het maar geweten van Ruud Dirkse en Caro Petit staat 
vol met tips voor naasten van mensen met dementie. Het boek bevat 
persoonlijke ervaringen en is herkenbaar en helder geschreven.

Wegwijs met 
dementie
in de gemeente Wijk bij Duurstede
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Contactlijst
Loket Wijk
Voor informatie over wonen, welzijn, ondersteuning en zorg en het aan-
vragen  van een Wmo-indicatie: 
Organisatie: Loket Wijk
Adres: Steenstraat 14a
Plaats: 3961 VP Wijk bij Duurstede
Telefoon: 0343 473070
E-mail: info@loketwijk.nl
Website: loket.wijkbijduurstede.nl

Zorg in de gemeente 

Casemanagers dementie
Thuiszorgorganisatie: QuaRijn
Naam: Bernadet Visser
Telefoon: 06 82575461
E-mail: b.visser@QuaRijn.nl

Thuiszorgorganisatie: Buurtzorg Nederland (Cothen, 
Langbroek)
Naam: José Heij 
Telefoon: 06 10905436
E-mail: j.heij@buurtzorgnederland.com

Thuiszorgorganisatie: Buurtzorg Nederland (Wijk bij 
Duurstede)
Naam: Mary Miltenburg
Telefoon: 06 10578719 
E-mail: m.miltenburg@buurtzorgnederland.com

Wegwijs met 
dementie
in de gemeente Wijk bij Duurstede

loket.wijkbijduurstede.nl
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Mantelzorgondersteuning
Organisatie: Stichting Binding, steunpunt mantelzorg 
Wijk bij Duurstede
Adres: Steenstraat 14a
Plaats: 3961 VP Wijk bij Duurstede
Telefoonnummer: 0343 473075
E-mail: mantelzorg@stichting-binding.nl
Website: www.stichting-binding.nl

Organisatie: Mezzo
Telefoon (mantelzorglijn): 0900 2020496 (10 cent per minuut)
E-mail: mantelzorglijn@mezzo.nl
Website: www.mezzo.nl

Organisatie: Handjehelpen
Aanmelden voor een hulpvraag kan op de site: www.handjehelpen.nl
Telefoon: 030 2632950
E-mail: info@handjehelpen.nl

Organisatie: Rode Kruis
Telefoon: 070 4455678
E-mail: contactcenter@redcross.nl
Website: www.rodekruis.nl

Organisatie: Stand-By Duurstede
Coördinator: Hans van Osenbruggen
Telefoon mobiel: 06 44943655
Telefoon vast: 0343 785245
Website: www.standbyduurstede.nl

Thuiszorgorganisatie: Vitras
Naam: Coby van Wijngaarden
Telefoon: 06 22397808
E-mail: c.vanwijngaarden@vitras.nl

Ziekenhuis
UMC Utrecht, afdeling Geriatrie
Adres: Heidelberglaan 100
Plaats: 3584 CX Utrecht
Telefoon: 088 7558378

Verpleeghuizen
Woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis 
Adres: Gansfortstraat 4
Plaats: 3961 CR Wijk bij Duurstede

Algemene contactgegevens Ewoud en Elisabeth Gast-
huis/QuaRijn: 
Telefoon: 0343 459480 
E-mail: receptiewbd@QuaRijn.nl 
Website: www.quarijn.nl/woonzorgcentrum-ewoud-en-elisabeth-gast-
huis-wijk-bij-duurstede

Zorgvilla Poort van Wijk
Adres: Groenewoudseweg 13
Plaats: 3945 BC Cothen
Telefoon: 0343 565170
Website: www.poortvanwijk.nl

Contactlijst
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Team 1 en Team 2     
Gansfortstraat 8    
3961 CR Wijk bij Duurstede
Telefoon: 088 8543260 of 088 8543259
E-mail: wijkbijduurstede1@vitras.nl of wijkbijduurstede2@vitras.nl

Organisatie: QuaRijn
Adres: Gansfortstraat 4
Plaats: 3961 CR Wijk bij Duurstede
Telefoon: 0900 7827456.

Personenalarmering
Telefoon: 0900 8212382
E-mail: bij-u-thuis@vitras.nl
Website: https://www.vitras.nl/gemaksdiensten/personenalarmering

Fysiotherapie
In de gemeente zijn veel mogelijkheden voor fysiotherapie. Informatie 
via de  casemanager dementie of uw huisarts.

Ergotherapie
Organisatie: Fysiotherapie Weustink
Adres: Klooster Leuterstraat 24
Plaats: 3961 AZ Wijk bij Duurstede
Telefoon: 0343 571857
E-mail: info@fysioweustink.nl

Logopedie
Er zijn enkele organisatie die logopedie aanbieden in de gemeente. Infor-
matie via de  casemanager dementie of uw huisarts.

Thuiszorg en wijkverpleging

Organisatie: Stichting Buurtzorg Nederland
Buurtzorg Nederland heeft in Wijk bij Duurstede drie verschillende wijk-
teams. 

Team 1 Team 2   
Walplantsoen 12 Karel de Grotestraat 65 
3961 CA Wijk bij Duurstede  3962 CK Wijk bij Duurstede
Telefoon: 06 20630671 Telefoon: 06 30705506

Team 3      
Team Cothen/Langbroek
Klooster Leuterstraat 22 –A van Beeck Calkoenstraat 27
3961 AZ Wijk bij Duurstede 3945 CC Cothen
Telefoon: 06 20257067 Telefoon: 06 20630124
E-mail: cothen@buurtzorgnederland.com

Team Werkhoven/Cothen
Willem-Alexanderweg 77
Plaats: 3945 CH Cothen
Telefoon: 06 57998649

Organisatie: Vitras Thuiszorg
Vitras werkt met wijkteams, deze wijkteams bieden ook zorg in Cothen 
en Langbroek.

Contactlijst
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Wonen met dementie

Hulpmiddelen en woningaanpassingen
Er zijn verschillende winkels en organisaties die geschikte hulpmiddelen 
verhuren en verkopen. Neemt u hiervoor contact op met Loket Wijk. 

Medipoint Uitleenpunt Vitras/QuaRijn
Adres: Gansfortstraat 8
Plaats: 3961 CR Wijk bij Duurstede
Algemene telefoon Medipoint: 088 1020100

Ondersteuningsmogelijkheden

Huishoudelijke ondersteuning
In de gemeente zijn verschillende aanbieders voor huishoudelijke onder-
steuning. Hierover kunt u contact opnemen met Loket Wijk. 

Activiteiten senioren
Organisatie: Stichting Binding
Adres: Steenstraat 14A
Plaats: 3961 CP Wijk bij Duurstede
Telefoon: 0343 473075
E-mail: info@stichting-binding.nl
Website: www.stichting-binding.nl

Dagbesteding
Er zijn verschillende soorten dagbesteding in de gemeente. Hierover 
kunt u contact opnemen met Loket Wijk. 

Contactlijst
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Tafeltje-Dek-Je Wijk bij Duurstede, Cothen en Lang-
broek
Telefoon: 030 6569010

Organisatie: Dementheek Veenendaal, in de hal van 
het gebouw De Koekoek
Adres: Nieuweweg 34
Plaats: 3901 BE Veenendaal
Telefoon: 085 4886509
E-mail: dementheek@QuaRijn.nl

Organisatie: MEE Utrecht, Gooi & Vecht
Telefoon: 030 2642222
E-mail: clientondersteuning@mee-ugv.nl

Vervoer

Organisatie: de Wijkse Dienst
Telefoon: 06 23083043
Website: www.dewijksedienst.nl
E-mail: info@wijksedienst.nl

Organisatie: Regiotaxi Eemland-Heuvelrug
Telefoon: 0900 1122445
Website: www.regiotaxieemlandheuvelrug.nl

Alzheimer Cafés 
Alzheimer Café Wijk bij Duurstede
Locatie: Ewoud en Elisabeth Gasthuis
Adres: Gansfortstraat 4
Plaats: 3961 CR Wijk bij Duurstede
Zie www.alzheimer-nederland.nl/regios voor actuele bijeenkomsten in 
Alzheimer Cafés bij u in de buurt.

Ontmoetingscentra in de regio

Organisatie: Ontmoetingscentrum Amerongen
Adres: Burgemeester W. Martenslaan 29E
Plaats: 3958 GR Amerongen
Telefoon: 0343 451673
E-mail: oc-amerongen@quarijn.nl

Organisatie: Ontmoetingscentrum Veenendaal
Adres: Nieuweweg 34
Plaats: 3901 BE Veenendaal
Telefoon: 085 4886509
E-mail: oc-veenendaal@quarijn.nl

Overige lokale ondersteuningsmoge-
lijkheden in de gemeente en in de regio

Organisatie: WijkHelpt
Telefoon: 0343 572 000
E-mail: info@wijkhelpt.nl
Website: www.wijkhelpt.nl

Contactlijst
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Colofon

Dit boekje is samengesteld door Eva Ursem, studente Management in de Zorg. In samenwerking 

met het team Samenleving van de gemeente Wijk bij Duurstede, loket Wijk, stichting Binding, zorg-

professionals en mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Wijk bij Duurstede, 5 maart 2018.

Vormgeving: Heleen Verkerk. | www.heleenverkerk.nl

Oplage:

Teksten: Eva Ursem

Foto’s: gemeente Wijk bij Duurstede en Ingimage.com

Juridische en financiële ondersteuning

Organisatie: notaris.nl
(Notaris)telefoon: 0900 3469393 
Website: www.notaris.nl

Landelijke ondersteuningsmogelijk-
heden

Organisatie: Alzheimer Nederland
Website: www.alzheimer-nederland.nl
Alzheimer telefoon: 0800 5088
Organisatie: Veilig Thuis Utrecht
Telefoon: 030 2427800
E-mail: veiligthuis@samen-veilig.nl
Website: www.veiligthuisutrecht.nl

Organisatie: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Telefoon: 088 7891000
Website: www.ciz.nl

Heeft u aanvullingen op de informatie in dit boekje of bent u dingen  
tegengekomen die niet kloppen? Dan kunt u dat doorgeven aan loket Wijk  
via info@loketwijk.nl

Contactlijst
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Dementie kan de 
persoon verbergen, 

maar er is nog steeds 
een persoon die je 
liefde en aandacht 

nodig heeft.



40 informatie over welzijn, wonen, ondersteuning en zorg

Wegwijs met 
dementie
in de gemeente Wijk bij Duurstede

INFORMATIE OVER WELZIJN, WONEN, 
ONDERSTEUNING EN ZORG


