Sinds eind 2019 wordt het Flevohuis in fases grootschalig gerenoveerd. Frisse kleuren,
modern meubilair en de nieuwste zorgtechnologie maken het een open en warm huis,
met veel sfeer, overzicht en ruimte voor de bewoners en hun bezoekers.
Naast de 27 studio’s biedt het Flevohuis elf kleinschalige groepswoningen voor mensen
met dementie. Ook zijn er klinieken voor revalidatie en herstel gevestigd, en een kliniek
voor psychische en sociale ondersteuning.
Goede zorg en ondersteuning vormen de basis bij het Flevohuis. De kwaliteit van leven
van ouderen staat bij ons voorop. Wij bieden dan ook persoonlijke zorg, dankzij onze
professionele, betrokken en flexibele medewerkers. Naast verzorgend en verplegend
personeel hebben we een behandelteam en een team van activiteitenbegeleiders.
Het behandelteam bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en maatschappelijk werkers die nauw
samenwerken voor zorg op maat.
De activiteitenbegeleiders stimuleren groepsactiviteiten, en zorgen voor ontspanning
en gezelligheid. U kunt kiezen uit verschillende kunstzinnige en culturele activiteiten.

Flevohuis studio’s

Manager Liesbeth Bonis:
“In dit huis maken kunstenaars deel uit van het team.
Zij improviseren vanuit hun creatieve geest en via muziek,
toneel, schilderen en dans vinden zij vaak aansluiting
bij de leefwereld van een bewoner. Zo is een dame die
jarenlang niet had geschilderd, verleid om de kwast
weer op te pakken. Dat geeft voldoening en kleur aan
de dag.”

Beschermd, sfeervol en
comfortabel wonen

Kom zelf de sfeer proeven
in het Flevohuis
U bent van harte welkom voor een
rondleiding en kennismaking. Neem gerust
contact op met de zorgconsulenten van het
Cliënt Service Bureau (CSB) via csb@zgao.nl
of 020 592 54 20.
Flevohuis
Kramatplantsoen 263, 1095 LD Amsterdam

Zorggroep Amsterdam Oost is
gespecialiseerd in de zorg en
ondersteuning voor ouderen. Wij zijn er
voor Amsterdammers, met een aanbod
van zorg en behandeling, wonen en
welzijn, revalidatie en kortdurend verblijf.
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Het Flevohuis: een gastvrije zorglocatie

In Amsterdam-Oost, aan de rand van
het Flevopark, staat het Flevohuis.
Op deze ouderenzorglocatie
komen 27 moderne studio’s. Met
24-uurszorg binnen handbereik
en mooie ruimtes voor
gezelschap en activiteiten, kunt
u hier veilig en sfeervol wonen.
Vanaf januari 2022 worden de
studio’s gefaseerd opgeleverd.

Voor wie?
De studio’s zijn voor mensen die niet meer thuis kunnen
wonen omdat zij voortdurend zorg nodig hebben,
en omdat hun zorgvraag te specialistisch is voor
mantelzorgers. U kunt hierbij denken aan de ziekte van
Parkinson, MS, palliatieve en terminale zorg.
Wij bieden somatische zorg, dus zorg bij lichamelijke
problemen en/of zorg bij beginnende dementie.
De studio’s zijn beschikbaar voor mensen met een
zorgindicatie van het CIZ met zorgprofiel 5, 6, 8 of 10
voor beschermd wonen. Echtgenoten die beiden een
indicatie voor beschermd wonen hebben, kunnen hier
naast elkaar wonen.

Wanneer?
Comfortabel wonen met de beste zorg
Op de eerste etage van het Flevohuis worden
26 eenpersoonsstudio’s en één tweepersoonsstudio
gerealiseerd.
Om optimale studio’s te ontwikkelen, zijn zorgmedewerkers
volop betrokken bij het bouwteam. Elke studio is een lichte
ruimte van ca. 26 m2 om prettig te wonen en slapen. U heeft een
eigen drempelloze badkamer met toilet, douche en wastafel. Voor de
basisinrichting is gezorgd; er staan een bed en een kast, er hangen gordijnen
en op de vloer ligt laminaat. Vanzelfsprekend kunt u persoonlijke en dierbare spullen
meenemen om de kamer naar eigen smaak in te richten.
U bewoont uw studio individueel. Zoekt u gezelschap? Die vindt u in de grote eetkamers,
de koffiecorner, de bibliotheek, op een van de dakterrassen of beneden in de tuin. De grote
binnentuin is een fijne ontmoetingsplek en u kunt er heerlijk wandelen. Het nieuwe
theehuis, dat grenst aan de tuin, is een gezellige ruimte om samen te komen of bezoek te
ontvangen.
Op de begane grond vindt u het klankpaleis, waar persoonlijke muziek, geluiden en klanken
gecomponeerd worden. In de gangen treft u verschillende belevingshoekjes. Ook komt er
een huisbioscoop.
In het Flevohuis maken we gebruik van zorgtechnologie. Zo kunnen bewoners zich zo vrij
én veilig mogelijk bewegen. Met een polsbandje met GPS en sensoren kunnen zij op een
veilige manier hun weg kiezen binnen het gebouw.

In januari 2022 worden zes studio’s opgeleverd,
waarvan één modelwoning. Eind februari komen daar
elf studio’s bij en eind april nog negen studio’s. Tot slot
komt in mei de tweepersoonsstudio beschikbaar.

Teamleider Brenda Lammertse:
“Verhuizen naar een zorglocatie is een hele stap. Voordat
het zover is, komt de mantelzorgcoach bij u thuis om in alle
rust met de familie te bespreken wat u mag verwachten.
Zij blijft tot de verhuizing uw aanspreekpersoon en helpt
om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Wij hopen van harte dat het Flevohuis als een warm nieuw
thuis gaat voelen waar familie graag op bezoek komt.”

