ZGAO-wegwijzer voor zorg en ondersteuning
aan ouderen in Amsterdam-Oost
Intramurale zorg

Extramurale zorg en ondersteuning

Locatie Flevohuis

Wijkdienst Thuiszorg / 06 22 53 08 74

• N
 ieuw: Wonen in een studio met zorg en
begeleiding bij somatische aandoeningen
en/of beginnende dementie (ZZP 5, 6, 8 of 10)
• Kleinschalig wonen voor mensen met
dementie (ook groepswoningen voor
bewoners met christelijke achtergrond en
bewoners met intensieve zorgvraag)
• Kortverblijf (logeren, respijtzorg en
overbruggen)
• Intensieve zorg bij ernstig probleemgedrag
• Revalidatie- en herstelcentrum
• Screening woonsituatie na revalidatie

wijkverpleegkundigen@zgao.nl
• Persoonlijke verzorging
• Verpleegkundige handelingen
• Indicering zorgbehoefte

Locatie De Open Hof
• W
 onen met zorg en begeleiding bij
somatische aandoeningen en/of dementie
• Per januari 2023 De Open Hof Nieuw-West
voor echtparen (minimaal 1 Wlz-indicatie)

Transitorium afd. C8 OLVG Oost /
020 599 29 70
• Revalidatiezorg
• Eerstelijnsverblijf hoog complex

Aanmeldportaal 24/7 crisis-spoedopname
ouderenzorg
Aanmelden van patiënten, alleen door
huisartsen, voor tijdelijke opname in
de ouderenzorg in Amsterdam kan via
aanmeldportaaltijdelijkezorgamsterdam.nl
of 020 262 81 12

Verpleeghuiszorg Thuis / 020 462 33 00
verpleeghuiszorgthuis@zgao.nl
Intensieve zorg en begeleiding thuis vanuit de Wlz
(alternatief voor verhuizen naar verpleeghuis)

Dagbesteding en ontmoeting / 020 592 52 11
•
•
•
•
•
•

Ouderen met (beginnende) dementie
Ouderen met chronische klachten
Ouderen met verminderde zelfredzaamheid
Turkse/Marokkaanse/Surinaamse ouderen
Ouderen in sociaal isolement
Dove en slechthorende senioren

Casemanagers dementie / 020 592 52 52
Aanmelden van mensen met (beginnende)
dementie voor Amsterdam-Oost/Centrum:
meldpuntcasemanagersoost@zgao.nl
ZGAO, Cordaan en Evean werken hierin samen en
streven naar clusteren van zorg bij één organisatie
in de buurt

Aanleun-/zorgwoningen
ook geschikt voor echtparen
• O
 p de begane grond De Open Hof voor 55+
met Wlz-indicatie
• In Flevoflats voor 65+ met Wlz-indicatie
(vanaf medio 2022)

februari

2022

Info (opname)mogelijkheden:
Cliënt Service Bureau: csb@zgao.nl
020 - 592 54 20 (ma t/m vrij 9.00 - 16.30 uur)

Bij ons in goede handen.
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