
Wanneer thuis wonen niet meer gaat, biedt het Flevohuis een huiselijke en 
veilige groepswoning. Het verpleeghuis heeft elf groepswoningen waar zes 
of zeven ouderen met dementie of lichamelijke aandoeningen beschermd 
samenwonen. Twee van de woningen zijn gereserveerd voor bewoners met 
een christelijke levensovertuiging.

Teamleider Astrid Bakker schept samen met 

haar team een leefomgeving waarin veel 

aandacht is voor christelijke rituelen. Net 

als thuis wordt hier geleefd, gekookt en 

samen gegeten. Voor en na het eten samen 

bidden en bijbellezen zijn onderdeel van 

het dagelijks leven. De groepswoningen 

bestaan uit een gezamenlijke woonkamer 

met open keuken en zes slaapkamers. Deze 

slaapkamers zijn privé en hier is plaats voor 

persoonlijke spullen. De sanitaire ruimtes 

worden gedeeld. 

Zorg
Wij willen bewoners in hun laatste levensfase 

zo goed mogelijk begeleiden. In de woning 

werkt een vast team dat affiniteit heeft 

nieuw in amsterdam-oost 

Beschermd wonen 
voor ouderen met 
een christelijke 
levensovertuiging

met het geloof en de bewoners goed leert 

kennen. Helpenden, verzorgenden en 

verpleegkundigen proberen samen met 

gastvrouwen, activiteitenbegeleiders en 

kunstenaars de dag zo aangenaam mogelijk 

te maken.  

Behandelteam
Naast het team van zorgmedewerkers, heeft 

het Flevohuis een eigen behandelteam. 

De specialist ouderengeneeskunde is de 

verantwoordelijk behandelaar en stelt in 

overleg met de familie een behandelplan 

op. Zo nodig betrekt de specialist hierbij de 

fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, 

maatschappelijk werker en geestelijk 

verzorger. 

Astrid Bakker: “Wij bieden bewoners graag warmte en gezelligheid. 

De gedeelde christelijke achtergrond maakt het bespreken van 

levensvragen gemakkelijker. En dankzij de gelijkgestemdheid vinden 

bewoners elkaar in de muziek en de interesse voor kerkdiensten. 

Het is fijn om in de laatste levensfase, zoveel mogelijk aan te sluiten 

op hun leefwereld.”



Mantelzorgcoach 
De stap van thuis naar een verpleeghuis 

is een grote en moeilijke stap voor alle 

betrokkenen. De familie wordt tijdens 

dit proces begeleid door een van onze 

mantelzorgcoaches. Deze helpt om de 

overgang van thuis naar het verpleeghuis 

soepel te laten verlopen. De mantelzorgcoach 

regelt praktische zaken en biedt emotionele 

ondersteuning. 

Samen zorgen
Familie blijft altijd meer dan welkom en het 

is fijn als familie en vrienden betrokken 

blijven bij de zorg. De 1e contactpersoon heeft 

toegang tot het elektronisch cliëntdossier. 

Daarnaast maken wij gebruik van het online 

platform Familienet. Hierop worden foto’s en 

filmpjes gedeeld zodat familie kan volgen wat 

er zoal op het programma staat. 

Flevohuis
Het Flevohuis ligt aan de rand van het 

Flevopark en wordt gemoderniseerd. 

zgao.nl

Contact
Wilt u meer informatie of wilt u graag een keer komen 

kijken? Dat kan, Astrid Bakker leidt u graag rond. 

U kunt bellen met het Cliënt Service Bureau tussen 

09.00 en 16.30 uur via: 020 - 592 54 20 of mailen 

naar: csb@zgao.nl.

flevohuis 

Kramatplantsoen 263, 1095 LD Amsterdam

Ondertussen blijft het huis open en worden 

nieuwe bewoners welkom geheten. De ruime 

binnentuin is een fijne ontmoetingsplek en 

net als het nieuwe Theehuis wordt hier ook 

door bezoekers veel gebruik van gemaakt.

Indicatie
Om in aanmerking te komen voor een 

plaats in een groepswoning, is een indicatie 

voor beschermd wonen van het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Wij kunnen 

u daarbij ook helpen. 
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