
Gespecialiseerd in  
het oudere lichaam
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Thuis blijven wonen bij ziekte of ouderdom, dat is de wens 
van bijna iedereen. Graag helpen wij u daarbij.  
Als u thuis woont en door ziekte, een operatie, een TIA of 
bij dementie advies, behandeling en therapie nodig heeft, 
zijn wij er voor u. U vindt onze behandelaars en paramedici 
in verschillende woonzorgcentra, maar we komen ook naar 
uw huis als dat nodig is.

BehandelGroep: speciaal voor ouderen

Onze behandelaars hebben veel ervaring met het ouder wordende 
lichaam. Zij weten wat nodig is om snel te herstellen, om te gaan met 
chronische ziekten, zo fit mogelijk te blijven en preventief problemen 
te voorkomen. Dat gebeurt met advies, behandeling, therapie en 
begeleiding. Vitaal blijven en zo lang mogelijk thuis kunnen wonen: dat 
zijn onze uitgangspunten. 

Ook huisartsen en wijkverpleegkundigen roepen onze hulp in voor hun 
oudere patiënten die met complexe hulpvragen zitten.

Welke behandelaars zijn er?

Al onze behandelaars zijn gespecialiseerd in het oudere lichaam en 
ziekten die die veel voorkomen op oudere leeftijd. Het gaat om deze 
professionals:
• Specialisten ouderengeneeskunde
• Fysiotherapeuten
• Ergotherapeuten
• Logopedisten
• Diëtisten
• Psychologen
• Muziektherapeuten
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Amstelring BehandelGroep

Veel voorkomende vragen

Thuiswonende ouderen, huisartsen en wijkverpleegkundigen roepen 
onze hulp in voor:
• Revalidatie en herstel na een val, botbreuk of gebroken heup
• Revalidatie en herstel na TIA of een beroerte (CVA)
• Voedingsadvies bij diabetes, COPD, hart- en vaatziekten of overgewicht
• Logopedie bij spraak- en slikproblemen en afasie
• Begeleiding bij dementie en de ziekte van Alzheimer
• Behandeling en begeleiding bij de ziekte van Parkinson
• Paramedische en psychosociale begeleiding in de laatste levensfase
• Workshops, zoals ‘Een veilig huis: voorkom vallen en struikelen’ 

(valpreventie)
• Lezingen (voor bijvoorbeeld Alzheimer Café)
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Wilt u meer informatie?

Voor informatie en het maken van een afspraak kunt u:
• Bellen tijdens kantooruren naar: (020) 541 61 79
• Mailen naar: secretariaatbehandelgroep@amstelring.nl

In deze zes locaties vindt u onze behandelaars voor thuiswonende ouderen:
• Amsterdam-Centrum:
 De Makroon, Nieuwe Passeerderstraat 6
• Amsterdam Nieuw-West:
 Leo Polak, Saaftingestraat 8
• Amsterdam-Zuid:
 Vreugdehof, De Klencke 111
• Amstelveen:
 Groenelaan, De Helpende Hand 9
• Hoofddorp:
 Bornholm, Bornholm 50
• Uithoorn:
 Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29

www.amstelring.nl


