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Voor ouderen die door dementie niet langer zelfstandig kunnen 
wonen, biedt het Flevohuis de mogelijkheid tot beschermd 
wonen in groepsverband.  
 
In het huis zijn veertien groepswoningen met elk zes bewoners.  
U heeft een eigen kamer met persoonlijke spullen en deelt de 
sanitaire ruimtes. In de gezamenlijke woonkamer met keuken 
wordt in huiselijke sfeer invulling gegeven aan de dag. Er wordt 
net als thuis gekookt en gezamenlijk gegeten. Waar mogelijk 
betrekken we u en de andere bewoners bij het tafeldekken en 
andere huishoudelijke taken. Wij streven ernaar dat u en uw 
familie dit huis als uw thuis gaan ervaren. 
 
In verband met de veiligheid is de omgeving van de woningen 
gesloten. De ruimtes tussen de verschillende woningen zijn 
ingericht met zitjes, waardoor u toch enige vrijheid ervaart.   

Wonen in groepsverband 

Het Flevohuis heeft, naast een team van zorgmedewerkers, een 

eigen behandelteam. Samen dragen zij zorg voor uw welbevinden. 

De specialist ouderengeneeskunde is de verantwoordelijk 

behandelaar en betrekt zo nodig de fysiotherapeut, 

ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijk 

verzorger bij de zorgverlening.  

Behandelteam 



Zorg 

Dementie is een nare, ernstige ziekte die ook voor uw familie 

moeilijk te aanvaarden is. Wij doen er alles aan om u in de 

laatste fase van uw leven zo goed mogelijk te begeleiden en te 

verzorgen. De zorgverlening is intensief en wordt zoveel 

mogelijk afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Omdat wij 

vaak meer willen doen dan mogelijk is, is het fijn als uw familie 

een rol blijft spelen in de ondersteuning.  

 
Om de juiste zorg te bieden, werken wij met helpenden, 

verzorgenden en verpleegkundigen. 

Iedere bewoner heeft een 

contactverzorgende die voor de 

familie of vertegenwoordiger het 

eerste aanspreekpunt is.  

Welzijn  
 
Samen met activiteitenbegeleiders, kunstenaars en vrijwilligers 
willen wij u voldoende afleiding, vertier en gezelligheid bieden. 
De groepswoningen hebben een eigen koffiecorner waar  
optredens plaatsvinden, gezongen wordt en spelletjes worden 
gedaan. Op mooie dagen maken we veel gebruik van de tuin. 
 
Uw familie is altijd van harte welkom. In de woning brengen  
familieleden extra gezelligheid en hulp bij activiteiten wordt met 
open armen ontvangen.  



Heeft u vragen of wilt u een keer langskomen voor een  

rondleiding? Neemt u dan contact op met de  

zorgconsulenten van ons Cliënt Service Bureau via  

020 592 54 20 of csb@zgao.nl. Zij staan u graag te woord. 

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) 

Verpleeghuis Flevohuis  

 

Kramatplantsoen 263  

1095 LD  Amsterdam 

020 - 592 52 52 (receptie)  
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Indicatie 

Om in aanmerking te komen voor een plaats in een 

groepswoning, heeft u een indicatie voor beschermd wonen van 

het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. U kunt deze 

indicatie zelf of via de huisarts aanvragen bij het CIZ.  
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